
 

 

  

เอกสารประกอบการสอน 
 

นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

Tales and Puppets for Early Childhood  

 

      
 

 

วรัญญา ศรีบัว 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2560 



เอกสารประกอบการสอน 
 

นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

Tales and Puppets for Early Childhood 
 

 

 

 

วรัญญา ศรีบัว 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

 

 

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2560 



ค ำน ำ 
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการสอนรายวิชานิทานและหุ่น

ส าหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา EA10242 ฉบับนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วยเนื้อหาสาระความรู้พ้ืนฐานของนิทาน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของ
นิทานส าหรับเด็กประวัตินักแต่งนิทานส าคัญของโลก นักแต่งนิทานของไทยที่ควรรู้จัก เทคนิคการเล่า
นิทาน การอ่านนิทาน และการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดหา การผลิต การใช้ สื่อ เพ่ือ
ประกอบการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ความหมายและความส าคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมา 
การจัดหา การผลิต และการใช้หุ่นแต่ละประเภท การสร้างโรงหุ่น การเขียนบท หุ่นเชิด หลักการเชิด
และพากย์หุ่นเพ่ือประกอบกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย การแบ่งเนื้อหาและช่วงเวลาการสอน         
ในแต่ละบทเรียนนั้น ใช้หลักการวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเกณฑ์ โดยอ้างอิงหรือประยุกต์จากต ารา     
ของไทยและของต่างประเทศหลายเล่ม เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ทั้งในส่วนของทฤษฎี
และแนวทางปฏิบัติ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน
และเป็นเกียรติประวัติเจ้าของต าราที่ได้น ามาอ้างอิงในเอกสารเล่มนี้ทุกท่าน 

  

 

วรัญญา  ศรีบัว 

พฤษภาคม 2560 
 

 



3 
 

สารบัญ 

 
 หน้า 

ค าน า………………………………….…………………………………..…………………………………………………. (1) 
สารบัญ............................................................................................................... ....................... (2) 
สารบัญตาราง………………………………………………………………………………………………………………    (7) 
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………………………………………    (9) 
แผนบริหารการสอนประจ าวิชา..............................................................................................  (17) 
 

แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 1………………………………………………………………….     1      

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย……………………………………………. 3 

บทน า..........................................................................................................................  3 

ความหมายของนิทาน……………………………………………………………………………………… 3 
 ความส าคัญนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย………………………………………………………………….. 5 
 จุดประสงคข์องการเล่านิทาน......................................................................................  9 

 ประโยชน์ของการเล่านิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย………………………………………………........ 11 
 บทสรุป………………………………………………………………………………………………………….. 17 
 ค าถามท้ายบทที่ 1………………………………………………………………………………………….. 18 
 เอกสารอ้างอิง…………………………………………………………………………………………………. 19 
 

แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 2…………………………………………………………………. 23 
บทที ่2 หลักการแบ่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย……………………………………………………………… 25
 บทน า..................................................................................................................... ...... 25 

ประเภทของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย………………………………………………………………… 25 
การแบ่งตามรูปแบบของนิทาน.....................................................................................  41 

ลักษณะของนิทานส าหรับเด็ก…………………………………………………………………………… 46 
นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก…………………………………………………………………………………… 48 
บทสรุป…………………………………………………………………………………………………………… 53 

 ค าถามท้ายบทที่ 2 ………………………………………………………………………………………….. 54 
 เอกสารอ้างอิง…………………………………………………………………………………………………. 55 
 
แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 3………………………………………………………………… 57 
บทที่ 3  ประวัติความเป็นมาของนิทาน.................................................................................. 59    
 บทน า...................................................................................................................... .... 59 

จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก……………. 59 
ผลงานของนักแต่งนิทานของโลก……………………………………………………………………..      67 



4 
 

สารบัญ 

               หน้า 

 
ประวัติความเป็นมาของนิทาน….………………………………………………………………………. 88 

 ประวัติความเป็นมาของการเล่านิทาน……………………………………………………………….. 89 
บทสรุป………………………………………………………………………………………………………… 92 

 ค าถามท้ายบทที่ 3…………………………………………………………………………………………. 93 
 เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………………….. 94 
 

แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 4………………………………………………………………… 95 
บทที่ 4  เทคนิคการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย………………………………………………….......... 99
 บทน า………………………………………………………………………………………………………….. 99 

หลักในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง……………………………………………………. 99 
รูปแบบการเล่านิทาน………………………………………………………………………………………. 101 
องค์ประกอบของการเล่านิทาน................................................................................... 112 
สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน………………………………………………………………………….. 116 

 เทคนิคและวิธีการเล่านิทาน................................................................................... 130 
บทสรุป………………………………………………………………………………………………………..... 140 

 ค าถามท้ายบทที่ 4………………………………………………………………………………………….. 141 
 เอกสารอ้างอิง..................................................................................................... ......... 142 
 

แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 5…………………………………………………………………. 145 
บทที่ 5  การแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย............................................................... .................    149  

 บทน า……………………………………………………………………………………………………………… 149 
 การแต่งและการเขียนนิทานส าหรับเด็ก………………………………………………………………. 149 
 ความสนใจและความต้องการในการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ……………………………… 152 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ…………………………………………………………… 152 
องค์ประกอบการแต่งและการเขียนนิทาน...................................................................     157  

ขั้นตอนการแต่งและเขียนนิทาน……………………………………………………………………….. 158 
ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ…………………………………………………………… 161 
ลักษณะของภาพประกอบที่ดี……………………………………………………………………………. 162 
บทสรุป…………………………………………………………………………………………………………….. 163 

 ค าถามท้ายบทที่ 5…………………………………………………………………………………………….. 164 
 เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………………………. 165 

 
 



5 
 

สารบัญ 

                 หน้า 

 

แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 6……………………………………………………………………. 169 
บทที่ 6 หุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย.................................................................................................... 171
 บทน า………………………………………………………………………………………………………………. 171 

ประวัติและความเป็นมา…………………………………………………………………………………….. 171 
ความหมายของหุ่น……………………………………………………………………………………………. 176 
ความส าคัญของหุ่น........................................................................................................  177 
ประเภทของหุ่น……………………..…………………………………………………………………………. 178 
การสร้างหุ่น……………………………………………………………………………………………………..    205 
บทสรุป……………………………………………………………………………………………………………. 206 
ค าถามท้ายบทที่ 6……………………………………………………………………………………………. 207 
เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………………………………………….. 208 

 
แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 7……………………………………………………………………. 211 
บทที่ 7 หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น…………………………………………………………………………… 213
 บทน า………………………………………………………………………………………………………………. 213 

หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น……………………………………………………………………………. 213 
ประโยชน์ของหุ่น…………………………………………………………………………………………..….. 215 
การเชิดหุ่นส าหรับครู........................................................... ........................................... 220 
บทสรุป…………………………………………………………………………………………………………….. 229 
ค าถามท้ายบทที่ 7…………………………………………………………………………………………….. 230 
เอกสารอ้างอิง................................................................................... ............................. 231 

 
แผนบริหารการเรียนการสอนประจ าบทที่ 8…………………………………………………………………… 233 
บทที่ 8  การน าหุ่นมาใช้กับเด็กปฐมวัย....................................................................... ............. 235 

บทน า……………………………………………………………………………………………………………… 235 
 การจัดท าเวที............................................................................................................. ... 235 

เวทีชั่วคราว………………………………………………………………………………………… 235 
เวทีถาวร…………………………………………………………………………………………….. 241 

ผ้าม่าน……………………………………………………………………………………………………………. 245 
ฉาก………………………………………………………………………………………………………………… 247 
เสียง........................................................................................................................... ... 251 

เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น…………………………………………………………….. 254 
บทสรุป…………………………………………………………………………………………………………… 260 



6 
 

สารบัญ 

                 หน้า 

 
 ค าถามท้ายบทที่ 8…………………………………………………………………………………………… 261 
 เอกสารอ้างอิง…………………………………………………………………………………………………... 262 
 

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………….. 263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างกรเลือกนิทานภาพที่ดีส าหรับเด็กปฐมวัย............................................. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
 

ภาพที่ 1.1  โอบลูก-เล่านิทานบนตักคุณแม่…………………………………………………………………… 7 
ภาพที่ 1.2  นิทานช่วยสร้างสมาธิ…………………………………………………………………………………      8 
ภาพที่ 1.3 นิทานช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษา……………………………………………………………….      8 
ภาพที่ 14. นิทานสนุก สร้างพฤติกรรมลูก……………………………………………………………………..      10
ภาพที่ 1.5 การเล่านิทานให้ลูกฟัง ……………………………………………………………………………….      11 
ภาพที่ 1.6 เล่านิทาน อ่านชีวิต” 12 ปีของหนูน้อยนักเล่านิทาน………………………………………      13 
ภาพที ่1.7 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ สสส. ร่วมกับแผนงาน 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , 2554………………………………………………………….…… 14 
ภาพที่ 1.8  ภาพการใช้นิทานสอนและฝึกทักษะทางภาษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี……………………………………………….……… 15 
ภาพที่ 1.9  ภาพการใช้นิทานสอนและฝึกให้นักเรียนฟังเป็นผู้มีมารยาทในการฟังนักเรียน 
 ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี……………………………….. 15 
ภาพที่ 1.10  ภาพการใช้นิทานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนระดับ 
 ชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี………………………………………… 16 
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างนิทานปรัมปรา เรื่อง “ปลาบู่ทอง”……………………………………………………. 25 
ภาพที่ 2.2  ภาพประกอบนิทาน Cinderella…………………………………………………………………. 26 
ภาพที่ 2.3 ภาพประกอบนิทานอีสป……………………………………………………………………………… 26 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างนิทานตลกขบขัน เรื่อง  “หัวล้านนอกครู”………………………………………… 29 
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างนิทานพระเวสสันดรชาดก……………………………………………………………….. 29 
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างหนังสือนิทานปรัมปราจากท่ัวโลกโดย : ดาณุภา ไชยพรธรรม………………. 30 
ภาพที่ 2.7  นิทานล าน้ า เรื่องโดย พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, รตันา คชนาท 31 
ภาพที่ 2.8 เกาะหนู เกาะแมวในจังหวัดสงขลา........................................................................ 32 
ภาพที่ 2.9 ลูกหมูสามตัว........................................................................................................ .. 33 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างนิทานเรื่องผีบ้านผีเรือน…………………………………………………………………. 34 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างนิทานเรื่องผีบ้านผีเรือน........................................................................... 34 
ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างนิทาน ศรีธนญชัย…………………………………………………………………………. 35 
ภาพที่ 2.13 นิทานตากับยายปลูกถ่ัวปลูกงาให้หลานเฝ้า.......................................................... 36 
ภาพที่ 2.14 หนังสือนิทาน “เมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้าน”......................................................... 51 
ภาพที่ 2.15 หนังสื่อนิทาน “ฮูกซ่าหน้าบึ้ง”............................................................................ 51 
ภาพที่ 2.16  หนังสือนิทาน “กระต่ายกับพระจันทร์”.............................................................. 52 
ภาพที่ 2.17  หนังสือนิทาน “สนุกนับ 1 2 3”......................................................................... 52 
ภาพที่ 3.1  ภาพประกอบนิทาน burne jone ssleeping beauty......................................... 61 



10 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
ภาพที่ 3.2  ภาพประกอบนิทาน Cinderella........................................................................ 63 
ภาพที่ 3.3  ชาร์ล ลุดวิทซ์ ดอดจ์สัน......................................................................................  64 
ภาพที่ 3.4  โจเซฟ รัดยาร์ด คิปลิง……………………………………………………………………………… 65 
ภาพที่ 3.5  จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานที่เกิดขึ้นในประเทศ  …………………………… 66 
ภาพที่ 3.6  สุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทย และของโลก………………………………………………….. 68 
ภาพที่ 3.7  ภาพกุฏิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจ าพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่ 69 
 ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณี ฯลฯ ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฏิของท่าน 
ภาพที่ 3.8  อีสป……………………………………………………………………………………………………… 71 
ภาพที่ 3.9  Aesopus moralisatus, 1485......................................................................... 72 
ภาพที่ 3.10   ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต..................................................................................... 72 
ภาพที่ 3.11  Les Fables de La Fontaine et de La Motte, en éditions originales 73 
ภาพที่ 3.12   ชาร์ล แปโร.................................................................. ................................... 74 
ภาพที่ 3.13  หนังสือ The Tales of Mother Goose by Charles Perrault………………. 75 
ภาพที่ 3.14 ผลงานของชาร์ล แปโร เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ภาพประกอบโดยกุสทาฟ ดอเร       
 ในค.ศ. 1867……………………………………………………………………………………………….. 75 
ภาพที่ 3.15  ผลงานของชาร์ล แปโร เจ้าหญิงนิทรา ภาพประกอบโดย กุสทาฟ ดอเร             
 ใน ค.ศ. 1867.............................................................................................................  76 
ภาพที่ 3.16  ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน.............................................................................. 76 
ภาพที่ 3.17  The Little Mermaid  by  Hans Christian Andersen  (1836)................... 77 
ภาพที่ 3.18 The Little Mermaid  by  Hans Christian Andersen  (1836).................... 77 
ภาพที่ 3.19  หนูน้อยขายไม้ขีดไฟภาพประกอบโดย A.J. Bayes ปี 1889.............................. 78 
ภาพที่ 3.20  ภาพประกอบนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน....................................... 79 
ภาพที่ 3.21  ภาพประกอบนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน........................................ 79 
ภาพที่ 3.22  The Brave Tin Soldier by  Hans Christian Andersen (1838)................. 80 
ภาพที่ 3.23  The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen (1844).......................... 80
ภาพที่ 3.24  The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen (1844)…………………… 81 
ภาพที่ 3.25  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844)……………………… 81 
ภาพที่ 3.26  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844)…………………….. 82 
ภาพที่ 3.27  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844)………………………. 82 
ภาพที่ 3.28  พ่ีน้องตระกูลกริมม์ (The Brothers Grimm)…………………………………………….. 83 
ภาพที่ 3.29 ภาพประกอบส าหรับเทพนิยายราพันเซลของพ่ีน้องตระกูลกริมม์……………………. 84
ภาพที่ 3.30  ภาพประกอบส าหรับเทพนิยายกริมม์เป็นภาพเขียนของกุสตาฟ โดเร              
 เรื่อง Cendrillon……………………………………………………………………………………………. 85 



11 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
 
ภาพที่ 3.31 หนังสือเทพนิยายกริมม์ เรื่อง Hansel and Gretel………………………………………….. 85 
ภาพที่ 3.32  วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney)……………………………………………. 86 
ภาพที่ 3.33  Walt Disney’s Mickey Mouse, animation trove up for auction………….. 86 
ภาพที่ 3.34  รูปแบบภาพยนตร์การ์ตูนเต็มรูปแบบครั้งแรกของวอลท์ดิสนีย์และเป็นภาพยนตร์ 
 การ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อเมริกา…………………………………... 87 
ภาพที่ 3.35  วอลท์ ดิสนีย์ และ มิกก้ีเม้าส์………………………………………………………………………… 88 
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการเล่านิทานปากเปล่า เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง……………………………………. 101 
ภาพที่ 4.2  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………… 102 
ภาพที่ 4.3  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส……………………………… 103 
ภาพที่ 4.4  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………… 103 
ภาพที่ 4.5  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………… 104 
ภาพที่ 4.6  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………… 104 
ภาพที่ 4.7  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”………………………….. 105 
ภาพที่ 4.8  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”………………………….. 105 
ภาพที่ 4.9  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”………………………….. 106 
ภาพที่ 4.10  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………. 106 
ภาพที่ 4.11  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”…………………………. 107 
ภาพที่ 4.12  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส” ……………………….. 107 
ภาพที่ 4.13  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”………………………… 108 
ภาพที่ 4.14  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส” ………………………. 108 
ภาพที่ 4.15  การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”……………………………… 109
ภาพที่ 4.16 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ สสส.  
 ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ……………………………………………………. 110 
ภาพที่ 4.17  การเล่านิทานปากเปล่า เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”………………………………………. 111 
ภาพที่ 4.18  การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เรื่อง “ความฝันของคุณกระต่าย”…………………… 112
ภาพที่ 4.19 การถือหนังสือ สสส.  ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ………………. 114 
ภาพที่ 4.20 การถือหนังสือ สสส.  ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ………………. 115 
ภาพที่ 4.21 การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน เรื่อง “ของขวัญจากเพ่ือนคนที่ 5”................ 116 
ภาพที่ 4.22 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ........................................................... 117 
ภาพที่ 4.23 การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เรื่อง “ความฝันของคุณกระต่าย”.......................... 117 
ภาพที่ 4.24  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”…………………………. 119 
ภาพที่ 4.25  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”………………………….. 119 



12 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
 
ภาพที่ 4.26  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”………………………… 120 
ภาพที่ 4.27  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”………………………… 120 
ภาพที่ 4.28  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”………………………… 121 
ภาพที่ 4.29  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม”………………………… 121
ภาพที่ 4.30  ตัวอย่างนิทานหุ่นนิ้วเจาะรู  เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”………………………….…… 122 
ภาพที่ 4.31  ตัวอย่างนิทานหุ่นมือ  เรื่อง “กระต่ายตื่นตูม”…………………………………………… 122 
ภาพที่ 4.32  ตัวอย่างนิทานหุ่นเชิด  เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”……………………………….…….. 123 
ภาพที่ 4.33  ตัวอย่างนิทานหุ่นชัก  เรื่อง “ไข่ดาวไข่แดง”…………………………………………..….. 123 
ภาพที่ 4.34  ตัวอย่างนิทานหุ่นเงา  เรื่อง “มดกับนกพิราบ”.................................................. 124 
ภาพที่ 4.35 ตัวอย่างนิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ.......................................................... 125 
ภาพที่ 4.36 ภาพการจัดให้นั่งบนพื้นก็ได้…………………………………………………………………..….. 130 
ภาพที่ 4.37 ภาพการจัดให้นั่งเป็นวงกลมบนเก้าอ้ี................................................................... 131 
ภาพที่ 4.38 ภาพการจัดให้นั่งเป็นกลุ่มบนพื้นก็ได้…………………………………………………………… 131 
ภาพที่ 4.39 ภาพเทคนิคการไม่เล่าตอนจบของเรื่องให้ฟังกระตุ้นเด็กๆให้เกิดความสนใจแล้วไป
 ติดตามอ่านต่อไป เรื่อง “กบเลือกนาย”………………………………………..………………….. 132 
ภาพที่ 4.40 เทคนิคการเตรียมเด็กส าหรับฟังนิทานที่นั่งของเด็กกับครูต้องใกล้ชิดกัน 
 ครูอาจนั่งสูงกว่าเด็กเล็กน้อย……………………………………………………………………………... 133 
ภาพที่ 4.41 เทคนิคสรุปเรื่องด้วยค าถามเกี่ยวกับประเด็นสาระส าคัญของเรื่องลักษณะของ    
   ตัวแสดง นิทานเรื่อง “ไข่ดาวไข่แดง”……………………………………………………………….. 134 
ภาพที่ 4.42 เทคนิคน้ าเสียงและท่าทางประกอบการเล่า............................................................ 136 
ภาพที่ 4.43 เทคนิคใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่า.......................................................................... 136 
ภาพที่ 4.44  ภาพสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศการเล่านิทานหุ่นเงา...................... 137
ภาพที่ 4.45  ภาพการประเมินผลการเล่านิทานเรื่องที่ชอบโดยเรียงล าดับ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงพิณ จ.อุดรธานี................................................................ 138 
ภาพที่ 4.46  ภาพกิจกรรมภายหลังการเล่านิทานควรเปิดโอกาสให้เด็กตอบค าถาม 
 หรือได้ลองสัมผัสตัวละครในนิทานที่ตนเองชื่นชอบ....................................................... 139 
ภาพที่ 6.1 หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่................................................................................................  173 
ภาพที่ 6.2 หุ่นของกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญ………………………………………………………… 174 
ภาพที่ 6.3 ลักษณะของหุ่นละครเล็ก………………………………………………………………………………. 174 
ภาพที่ 6.4 หุ่นกระบอก………………………………………………………………………………………………… 175 
ภาพที่ 6.5 ภาพหุ่นมือ………………………………………………………………………………………………….. 179 
ภาพที่ 6.5 ภาพหุ่นนิ้วมือ…………………………………………………………………………………………….. 180 



13 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
ภาพที่ 6.6 เทศกาล 'If I Was God' ของคอร์เดลล์บาร์เกอร์ที่ทรีลทรีลเฟสติวัล ,  
  สตีฟบูตเรื่อง Once Upon a Blue Moon ได้รับรางวัลภาพยนตร์อิสระยอดเยี่ยม; 
 ภาพยนตร์เรื่อง 'Viikset' ของ Anni Oja ชื่อว่า "The Moustache"  
 เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ส าหรับนักเรียน ……………………………………………………….. 180 
ภาพที่ 6.7 Faun and Nymph, rod puppets by Richard Teschner, 1914;  
 in the Puppet  Theatre Collection, Munich. Courtesy of the 
 Puppentheatermuseum, Munich………………………………………………………………. 181 
ภาพที่ 6.8 ภาพหุ่นเงานิทานดาวลูกไก่…………………………………………………………………………. 182 
ภาพที่ 6.9 ภาพหุ่นเงานิทานหนูน้อยหมวกแดง…………………………………………………………….. 182 
ภาพที่ 6.10 ภาพหุ่นชัดสายเชิด………………………………………………………………………………….. 183 
ภาพที่ 6.11 หุ่นมือจริง ใช้นิ้วมือแสดงเป็นนก……………………………………………………………….. 184 
ภาพที่ 6.12 หุ่นมือจริง ใช้นิ้วมือแสดงเป็นสุนัข……………………………………………………………… 184 
ภาพที่ 6.13 วาดรูปบนมือ…………………………………………………………………………………………… 185 
ภาพที่ 6.14 วาดรูปบนมือ …………………………………………………………………………………………… 185 
ภาพที่ 6.15 หุ่นนิ้วมือโผล่………………………………………………………………………………………….. 186 
ภาพที่ 6.16 Printable Clown Finger Puppets…………………………………………………………. 186 
ภาพที่ 6.17  DIY Wooden spoon dolls by Wimke…………………………………………………. 187 
ภาพที่ 6.18 หุ่นนิ้วมือ………………………………………………………………………………………………… 187 
ภาพที่ 6.19 หุ่นไม้ไอศกรีม…………………………………………………………………………………………. 188 
ภาพที่ 6.20 หุ่นไม้ไอศกรีม…………………………………………………………………………………………. 188 
ภาพที่ 6.21 หุ่นมือ…………………………………………………………………………………………………….. 189 
ภาพที่ 6.22 หุ่นถุงเท้า............................................................................................................. 189 
ภาพที่ 6.23 หุ่นถุงมือ..............................................................................................................  190 
ภาพที่ 6.24 หุ่นถุงกระดาษ..................................................................................................... 190 
ภาพที่ 6.25 Marionettes Puppets………………………………………………………………………….. 191 
ภาพที่ 6.26 หุ่นกระบอกปากอ้า.................................................................................. ........... 191 
ภาพที่ 6.27 Envelope Puppets..........................................................................................  192 
ภาพที่ 6.28 หุ่นซองจดหมาย............................................................................................ ....... 192 
ภาพที่ 6.28 Tin Puppets.......................................................................................................  193 
ภาพที่ 6.29 หุ่นนิ้วมือ-ชุดครอบครัวสุขสันต์...................................................................... ...... 193 

ภาพที่ 6.30 หุ่นถุงกระดาษ………………………………………………………………………………………….. 194
ภาพที่ 6.31 .  หุ่นถุงมือและหุ่นนิ้วมือจากถุงมือ…………………………………………………………….. 194 
 



14 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
ภาพที่ 6.32 หุ่นเชิดมือจากถุงเท้า…………………………………………………………………… 195 
ภาพที่ 6.33 หุ่นเชิดมือจากถุงเท้า…………………………………………………………………… 195 
ภาพที่ 6.34 Sock puppet…………………………………………………………………………… 196 
ภาพที่ 6.35 หุ่นเชิดมือจากผ้า……………………………………………………………………….. 196 
ภาพที่ 6.36 หุ่นเงาจากเรื่องนิทานดาวลูกไก่……………………………………………………. 197 
ภาพที่ 6.37 หุ่นมือนิทาน-ราชสีห์กับหนู………………………………………………………….. 197 
ภาพที่ 6.38 หุ่นถุงมือ……………………………………………………………………………………. 198 
ภาพที่ 6.39 หุ่นถุงกระดาษ……………………………………………………………………………. 198 
ภาพที่ 6.40 หุ่นนิ้วมือ……………………………………………………………………………….…… 199 
ภาพที่ 6.41 ถุงหน้ากากแปลงร่าง……………………………………………………………………. 199 
ภาพที่ 6.42 หุ่นหน้ากาก……………………………………………………………………………….. 200 
ภาพที่ 6.43 หุ่นเงาจากเรื่องนิทานดาวลูกไก่…………………………………………………….. 200 
ภาพที่ 6.44 หุ่นเชิด……………………………………………………………………………………….. 201 
ภาพที่ 6.45 หุ่นชักจากเรื่องไข่ดาวไข่แดง…………………………………………………………. 201 
ภาพที่ 6.46 หุ่นนิ้วมือ-ชุดครอบครัวสุขสันต์…………………………………………………….. 202 
ภาพที่ 6.47 ถุงหน้ากากแปลงร่าง……………………………………………………………………. 202 
ภาพที่ 6.48 หุ่นเงามือ........................................................................ ......................... 203 
ภาพที่ 6.49 หุ่นชัก…………………………………………………………………………………………. 204 
ภาพที่ 8.1 ตัวอย่างด้านหน้าเวทีถาวรที่ใช้แสดงหุ่นมือ……………………………………….. 236 
ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างด้านหลังเวทีถาวรที่ใช้แสดงหุ่นมือ……………………………………….. 236 
ภาพที่ 8.3  Make a Mini Puppet Theater Peep Box……………………………….… 237 
ภาพที่ 8.4 PORTABLE and WEARABLE CARDBOARD STAGES…………………… 237 
ภาพที่ 8.5 CARDBOARD CARTON PUPPET STAGE………………………………………. 238 
ภาพที่ 8.6  ตัวอย่างเวทีถาวรที่ท ามาจากกล่องส าหรับการแสดงหุ่นเชิด……………….. 238 
ภาพที่ 8.7 ตัวอย่างเวทีถาวรที่ท ามาจากกล่องส าหรับการแสดงหุ่นเงา………………….. 239 
ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเงา………………………………………….. 239 
ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเชิด…………………………………………. 240 
ภาพที่ 8.10 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเชิด……………………………………….. 240 
ภาพที่ 8.11 Place two chairs side by side and cover the backs  
 with a sheet or blanket. Hold the puppets above the chair backs. 241 
ภาพที่ 8.12 Table Theater…………………………………………………………………………….. 241 
ภาพที่ 8.13 Table Theater…………………………………………………………………………….. 242 
ภาพที่ 8.14 Box Theater…………………………………………………………………………………. 242 



15 
 

สารบัญภาพ 

หน้า 
 
ภาพที่ 8.15  Shoebox Shadow-Box Theater…………………………………………….. 243 
ภาพที่ 8.16 Door Theater…………………………………………………………………………… 243 
ภาพที่ 8.17 Door Theater………………………………………………………………………….. 244 
ภาพที่ 8.18 Place two chairs side by side and cover the backs  
 with a sheet or blanket. Hold the puppets above  
 the chair backs…………………………………………………………………………..…. 244 
ภาพที่ 8.19 ตัวอย่างม่านแบบที่ 1 แบบรูดปิดด้านข้าง……………………………………… 245 
ภาพที่ 8.20 ตัวอย่างม่านแบบที่ 2 แบบดึงขึ้นด้านบน............................................... 245 
ภาพที่ 8.21 ตัวอย่างม่านแบบที่ 1 แบบรูดปิดด้านข้าง………………………………………. 246 
ภาพที่ 8.22 ตัวอย่างม่านแบบที่ 2 ม่านละครแบบนี้ที่ดึงขึ้น………………………………. 246 
ภาพที่ 8.23 ฉากกระดาษ ท าด้วยกระดาษโปสเตอร์ วาภาพระบายสีให้สวยงาม …. 247 
ภาพที่ 8.24  ฉากกระดาษท าวาภาพระบายสีให้สวยงาม……………………………………. 247 
ภาพที่ 8.25  ฉากตัดกระดาษสีปะติด………………………………………………………………. 248 
ภาพที่ 8.26 ฉากแขวน เป็นหลายขั้นเป็นลักษณะ 3 มิติ…………………………………….. 248 
ภาพที่ 8.27 ฉากแขวน เป็นหลายขั้นเป็นลักษณะ 3 มิติ…………………………………….. 249 
ภาพที่ 8.28 Traditional puppet theatre at Mandalay Myanmar……………… 249 
ภาพที่ 8.29 PVC Puppet Theater with felt backdrop and velcro scenery 250 
ภาพที่ 8.30 PVC Puppet Theater with felt backdrop and velcro scenery 250 
ภาพที่ 8.31  ซออู้…………………………………………………………………………………………. 251 
ภาพที่ 8.32 กลองต๊อก………………………………………………………………………………….. 252 
ภาพที่ 8.33 ส าเนียงเสียงขับร้องเพลงประกอบ “ละครหุ่นสาย”  
 เรื่อง “สุดสาครฉบับจิ๋ว”  ………………………………………………………………… 252 
ภาพที่ 8.34 กิจกรรมละครหุ่นเงา โรงเรียนเพลินพัฒนา…………………………………… 253 
  ภาพที่ 8.35 ภาพตัวอย่าง Behind the scenes of a puppet theatre,  
 historical illlustration, about 1886……………………………………………….. 254 
ภาพที่ 8.36 ตัวอย่าง The London Marionette Theatre,  
 Keystone View, mid 20th century………………………………………………… 255 
ภาพที่ 8.37 การใช้ดนตรีประกอบการเล่านิทาน……………………………………………….. 255 
ภาพที่ 8.38 ตัวอย่าง Finger cap puppets……………………………………………………. 256 
ภาพที่ 8.39 Fist cap puppets.............................................................................. 257 
ภาพที่ 8.40 Thumb Bible Puppets..................................................................... 257 
ภาพที่ 4.41  ตัวอย่างพับกระดาษ............................................................................ 258 

 



16 
 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
ภาพที่ 4.42  ตัวอย่างนิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ………………………………………. 258 
ภาพที่ 8.43 ตัวอย่างการน าเอาหลอดไฟมาใช้ในละครหุ่นเงา………………………………… 259 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

รหัสวิชา EA10242                            
ชื่อวิชา  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย  

( Tales and Puppets for Early Childhood )                   

หน่วยกิต 2 (1-2-3)       

 ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของ
นิทานส าหรับเด็ก ประวัตินักแต่งนิทานส าคัญของโลก นักแต่งนิทานของไทยที่ควรรู้จัก เทคนิค     
การเล่านิทาน การอ่านนิทานและการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดหา การผลิต การใช้สื่อเพ่ือ
ประกอบการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ความหมายและความส าคัญของหุ่น ประวัติ ความเป็นมา 
การจัดหา การผลิตและการใช้หุ่นแต่ละประเภท การสร้างโรงหุ่นการเขียนบทหุ่นเชิด หลักการเชิด
และพากย์หุ่นเพื่อประกอบกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

จุดประสงค์ของรายวิชา 

 ในการเรียนการสอนรายวิชานี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัตินักเล่านิทานและนักแต่งนิทานที่ส าคัญ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการเล่านิทาน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหุ่นประเภทต่างๆ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และสามารถแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

6. มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และสามารถสังเคราะห์ความรู้เทคนิคการเล่านิทานไป
ออกแบบประยุกต์ใช้กับเทคนิคการจัดการแสดงละครหุ่นประกอบการเล่านิทานได้ 

7. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ในการท างาน  
8. มีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
9. มีความสามารถในการน าเสนอและการสื่อสาร 
10. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น 
 

เนื้อหา     
รายละเอียดเนื้อหาของรายวิชานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย             2 ชั่วโมง  
      บทน า 

 ความหมายของนิทาน 
  ความส าคัญนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
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 จุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน 

 ประโยชน์ของการเล่านิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
 บทสรุป 
 ค าถามท้ายบทที่ 1 
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 2 หลักการแบ่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย          4 ชั่วโมง 
 บทน า 

ประเภทของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
การแบ่งตามรูปแบบของนิทาน 

ลักษณะของนิทานส าหรับเด็ก 
นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 2  
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 3  ประวัติและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก         4 ชั่วโมง 
 บทน า 

จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
ประวัติความเป็นมาของนิทาน 
ประวัติความเป็นมาของการเล่านิทาน 
ผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 3 
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 4  เทคนิคการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย               4 ชั่วโมง 
 บทน า 

หลักในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง 
รูปแบบการเล่านิทาน 
องค์ประกอบของการเล่านิทาน  
สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน 
เทคนิคและวิธีการเล่านิทาน 

 บทสรุป 
 ค าถามท้ายบทที่ 4 
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 5  การแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย           4 ชั่วโมง 
 บทน า 
 ความหมายการแต่งนิทาน 
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 ความสนใจและความต้องการในการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
องค์ประกอบการแต่งและการเขียนนิทาน 
ขั้นตอนการแต่งแล้เขียนนิทาน 
ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ 
ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 5 
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 6 หุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย                4 ชั่วโมง 

บทน า 
ประวัติและความเป็นมา 
ความหมายของหุ่น 
ความส าคัญของหุ่น 
ประเภทของหุ่น 
การสร้างหุ่น 
บทสรุป 
ค าถามท้ายบทที่ 6 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7 หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น           4 ชั่วโมง 
บทน า 
หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น 
ประโยชน์ของหุ่น 
วิธีการเชิดหุ่นส าหรับครู 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 7 
 เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 8  การน าหุ่นมาใช้กับเด็กปฐมวัย                                       4 ชั่วโมง 

บทน า 
 การจัดท าเวที 

ผ้าม่าน 
ฉาก 
เสียง 
เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 8 
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 เอกสารอ้างอิง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. การน าเสนอด้วยเนื้อหาสาระด้วย Microsoft PowerPoint 
2. วีดีทัศน์เกี่ยวกับการเล่านิทาน 
3. ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. เอกสารอ้างอิงท้ายบท 
5. หนังสือนิทาน 
6. หุ่นประเภทต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซต์ Earlychildhood NEWS. 
2. เว็บไซด์สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. www.bangkokstudy.net  
6. www.hedlomnews.com 
7. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายน า สรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

น าเสนอ ให้อภิปรายซักถามและร่วมกันสรุปประเด็น/เนื้อหาสาระส าคัญ 
2. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานิทานและหุ่นส าหรับ        

เด็กปฐมวัย และมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล 
3. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 6 คน แล้วให้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิเคราะห์ตามใบงานที่มอบหมาย 
4. ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานในประเด็นหรือเนื้อหาสาระท่ีมอบหมายหรือตาม          

ความสนใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ให้นักศึกษาสาธิตเทคนิคและวิธีการเล่านิทานคนละ 1 เรื่อง
เป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดให้นักศึกษาผลิตหุ่นประกอบการเล่านิทาน คนละ 1 ตัว 

6. ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
ประกอบการเล่านิทานกลุ่มละ 1 เรื่อง เพ่ือน าไปประกอบการเล่านิทานในสถานศึกษา 

7. สรุปทบทวนความรู้จากเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

 

 

http://www.incredibleyears.com/
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การวัดผลและประเมินผล  

1. การวัดผล 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 คะแนนระหว่างภาค 
- ความสนใจในการเรียน  
- แบบฝึกหัดท้ายบท  
- เล่านิทานรายบุคคล  
- ผลิตหุ่นประกอบการเล่านิทาน 1 ตัว 
- ออกแบบการผลิตสื่อประเภทต่างๆ  

ประกอบการเล่านิทาน กลุ่มละ 1 เรื่อง 
- จัดแสดงบทบาทสมมติในสถานศึกษา  

 
 

ตลอด 
ภาค

การศึกษา 

60 % 
10 % 
10 % 
 40 % 

2 คะแนนสอบปลายภาค 16  40%  
 
2. การประเมินผล (เกณฑ์การให้คะแนน) 

ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน A = คะแนน 80 ขึ้นไป   
ระดับคะแนน B+ = คะแนน 75 – 79     
ระดับคะแนน B  = คะแนน 70 – 74     
ระดับคะแนน C+ = คะแนน 65 – 69   
ระดับคะแนน C = คะแนน 60 – 64     
ระดับคะแนน D+ = คะแนน 55 – 59     
ระดับคะแนน D = คะแนน 50 – 54     
ระดับคะแนน F = คะแนน   0 – 49    

   



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับนทิานส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 

1.   บอกความหมายของนิทานและความหมายของการเล่านิทานได้ 
2.   อธิบายจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
3.   บอกความส าคัญของนิทานและประโยชน์ของการเล่านิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของนิทาน 
2. ความส าคัญนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
3. จุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน 

4. ประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
5. บทสรุป 
6. ค าถามท้ายบท 
7. เอกสารอ้างอิง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาและอธิบายแผนบริหารการสอนให้นักศึกษามองเห็นภาพกว้างๆ 

ว่าในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรบ้าง เกณฑ์การให้คะแนน หนังสือเพ่ิมเติม 
และข้อปฏิบัติในการเรียนในรายวิชานี้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย 

2. ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาและสรุปสาระส าคัญด้วย  
Microsoft PowerPoint ความหมายของนิทาน ความส าคัญนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 

3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ 6 คน  ระดมสมองแผนที่ความคิดเก่ียวกับความหมายของนิทาน 
และความหมายของการเล่านิทาน ความส าคัญของนิทาน  

4. อภิปรายสรุปความหมายของนิทานและความหมายของการเล่านิทาน ความส าคัญ 
ของนิทาน 

5. แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสาร จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานส าหรับเด็กและประโยชน์ของ 
การเล่านิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัยน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ในห้องเรียน 

6. อภิปรายและชมวีดีทัศน์นิทานเพื่อเด็ก และเว็บไซด์ตัวอย่างการเล่านิทานแบบต่างๆ 
7. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างจากการชมดีทัศน์นิทานเพ่ือเด็กถึงประโยชน์จากการฟัง  

และน าหนังสือนิทานตัวอย่างให้วิเคราะห์ถึงประโยชน์จากการฟังทีม่ีต่อเด็กปฐมวัย  
8. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
9. ค าถามทา้ยบทที่ 1 
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สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. ต ารา วิจัย บทความ วารสารหรือหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. ตัวอย่างวีดีทัศน์ การเล่านิทาน   
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  
6. ตัวอย่างวีดีทัศน์ การเล่านิทาน  

https://www.youtube.com/watch?v=bK0ETWoNMfk 
7. เว็บไซด์ นิทานเพ่ือเด็กhttps://www.facebook.com/TaleForKids  

 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 
1.บอกความหมายของนิทาน
และความหมายของการเล่า
นิทานได้ 
2.อธิบายจุดมุ่งหมายของการ
เล่านิทานได้ 
3.บอกความส าคัญนิทานและ
ประโยชน์ของการเล่านิทานที่
มีต่อเด็กปฐมวัย 
 

1.การน าเสนอหน้าชั้นเรียนการ
อภิปรายซักถามแสดงความ
คิดเห็น  
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. ตรวจผลงาน / 
ใบงานท้ายการวิเคราะห์การเล่า
และฟังนิทาน ของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
4. สังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและ
ร่วมกันอภิปราย/การมาเรียน
ความสนใจ 
 

1.บอกความหมายและการ
เล่านิทานได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80%  
2.อธิบายจุดมุ่งหมายของการ
เล่านิทานได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80%  
3.บอกความส าคัญและ
ประโยชน์ของการเล่านิทาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%  
4.นักศึกษาท าแบบฝึกหัดบท
ที่ 1 ถูกต้องร้อยละ 80% 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bK0ETWoNMfk
https://www.facebook.com/TaleForKids
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บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิทาน 

 
บทน า 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารท าให้มนุษย์ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกือบจะทั่ว
ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วชัดเจนและถูกต้องแม่นย าโดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดประกอบไปด้วย
เสียง ภาพ  สี  แสง  และลายลักษณ์อักษรซึ่งนับวันแต่จะได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นล าดับจนท าให้มนุษย์ต่างก็รู้สึกว่าโลกนี้แคบลงจึงได้มีการบัญญัติศัพท์เรียกยุคสมัยนี้ว่ายุคโลกา
วิวัฒน์อันหมายถึงการต่อเนื่องของโลกแต่ในท่ามกลางความชื่นชมในความรวดเร็วกันสมัยของ
เทคโนโลยี กลับมีเรื่องที่น่าปริวิตกเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั่นคือ ขณะที่ความเจริญทางวัตถุพุ่งสูงขึ้น 
ความเจริญทางจิตใจกลับตกต่ าลง  ดังนั้นวิถีทางเดียวที่จะช่วยได้ คือ การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี และช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนามนุษย์
คือช่วงแห่งปฐมวัยซึ่งนักการศึกษากล่าวกันว่าเป็นช่วง“วัยทอง”ของชีวิต โดยเด็กวัยนี้จะสามารถซึม
ซับรับรู้ความเป็นไปของโลกด้วยการใช้ประสาทสัมผัส การลองลิ้มชิมรส การดมกลิ่น การได้เห็น และ
การได้ฟัง จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของครู พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะได้พิจารณาเลือกสรร “สื่อ” ที่จะ
ให้เด็กได้รับ“สาร”อันพึงประสงค์ ในบรรดาสื่อที่หลากหลาย นิทานเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับจากนักการศึกษาว่าเป็นวิถีท่ีทรงประสิทธิภาพยิ่งในการพัฒนาจิตมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณจวบ
จนปัจจุบัน 

 
ความหมายของนิทาน 

นิทานเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพราะนิทานเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน นิทานแต่ละเรื่องจัดได้ว่าเป็นสิ่งเร้าที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการฝึกทักษะ การคิด
ให้กับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนักวิชาการ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของนิทานแตกต่างกันออกไป 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541:2) ให้ความหมายไว้ว่า นิทาน คือ สิ่งที่มีประสิทธิภาพส าหรับการ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบฟังนิทาน นิทานสามารถสร้างจินตนาการความ
ฝันความคิดความเข้าใจและการรับรู้ให้กับเด็ก 

สัณหพัฒน์ อรุณธารี (2542: 2) ได้ให้ความหมายของนิทานว่า เป็นเรื่องที่มีผู้แต่งขึ้นใหม่โดย
ยึดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการผูกเรื่องให้เข้ากับสภาวการณ์ในเวลานั้นๆซึ่งสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมคติสอนใจที่พึงประสงค์ให้ผู้ฟังน าไปใช้ในชีวิตจากเนื้อหาของนิทานเพ่ือใช้เป็นสื่อใน
การเรียนรู้ของเด็ก 

วันเนาว์ ยูเด็น (2542 : ค าน า) ให้ความหมายไว้ว่า นิทาน คือ ชีวิตเรื่องราวในนิทานที่แท้จริง
เป็นเรื่องราวของชีวิตนิทานไม่ใช่เรื่องส าหรับเพียงเพ่ือฟังอ่านเพ่ือสนุกหรือรับค าสอนที่แทรกอยู่
เท่านั้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 359) ได้ให้ความหมายของนิทานไว้
ว่าหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาเช่นนิทานชาดกนิทานอีสปและชาดกเป็นเรื่องแสดงให้เห็นตัวอย่างแห่ง
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กรรมทุกเรื่องจะมีผู้ท าความดีและความชั่วเนื้อเรื่องเพียบพร้อมด้วยด้วยคติสอนใจการท าดีตลอดจน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2545 : 70)  ได้ให้ความหมายของนิทานไว้ว่านิทาน คือ เรื่องที่เล่ากัน
มาแต่โบราณและมีอภินิหารต่างๆ นานา 

เกริก ยุ้นพันธ์ ( 2547 : 8) ได้ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า หมายถึง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกัน
มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการผูกเรื่องขึ้น เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรก
คติสอนใจลงไป 
           นุชรินทร์ ภิญโญ (2550 : 20) ได้ให้ความหมายว่านิทาน เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาหรือ
แต่งข้ึนใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออบรมสั่งสอนและเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 ยุณีย์ กอนพ่วง (2551:16) ได้ให้ความหมายว่า นิทานเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆกันมาหรือแต่ง
ขึ้นใหม่ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสอดแทรกความคิด
พร้อมทั้งเป็นสื่อช่วยในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เกิดการเรียนรู้จากเนื้อหาของนิทาน 

จารุณี ศรีเผือก (2554) กล่าวว่า นิทาน คือ เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเพ่ือให้ เด็กเกิดความ
สนุกสนานและความบันเทิง ซึ่งนิทานอาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่สมมติขึ้น ท าให้เด็กเกิดจินตนาการ
จากเรื่อง ได้แง่คิดคติสอนใจ เด็กสามารถน าไปเป็นต้นแบบต่อการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันและใช้
ในอนาคตได้ 
          พัณณ์ชิตา สิรภัทรศรีเสมอ ( 2555: 8) กล่าวว่านิทาน คือ เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาช้านาน
อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงหรือเป็นเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง
สอดแทรกแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ความดีความงาม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ ฟังได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกที่ควรในการด ารงชีวิตในสังคม 

นันท์นภัส อยู่ประยงค์ (2555:11) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา โดยมี 
จุดมุ่งหมายที่ความสนุกเพลิดเพลินเพ่ือให้เด็กเกิดจินตนาการจากเรื่องที่อ่าน ในนิทานจะสอดแทรก 
คุณธรรม คติสอนใจ แง่คิด และวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้เด็กน าไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย 

จากความหมายของนิทานดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกัน
มาหรือมีผู้แต่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความสนุกสานเพลิดเพลินและซึ่งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมคติ
สอนใจที่พึงประสงค์สามารถน าความคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ผู้ฟังน าไปใช้ในชีวิตจากเนื้อหา
ของนิทานเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็ก 

ความหมายของการเล่านิทาน 
การเล่านิทานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดภาษาและการสื่อสาร ท าให้เด็กเข้าใจโลก

มากขึ้น ดังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
 จิราภรณ์ ส่องแสง (2550 : 49) กล่าวว่า การเล่านิทานให้เด็กฟังจะเป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจ

เด็กมากข้ึน 
สรรชัย ศรีสุข. (2530) ได้ให้ความหมายของการเล่านิทานไว้ว่า การเล่านิทาน หมายถึง

เครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีเราสามารถน าเอานิทานมาใช้เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์แก่นักเรียนได้หลายประการดังนี้ 
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1. เป็นการลดความตึงเครียดที่ขจัดความเบื่อหน่ายของนักเรียนในขณะที่เรียน 
2. การน าเข้าสู่บทเรียน หรือเตรียมความพร้อมเด็ก  
3. เป็นการเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อท่ีผิด ๆ บางประการ  
4. ใช้สอนจริยธรรมแก่เด็ก เช่น ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความกตัญญู เป็นต้น  
5. ใช้สอนวิชาเรียงความ เช่น ให้นักเรียนเขียนเรื่องที่ตนเองชอบ เป็นต้น  
6. ใช้สอนหรือฝึกทักษะทางภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นต้น  
7. เป็นการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เป็นต้น  
8. ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก เช่น การแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวที่ก าหนดให้  
9. เป็นการสร้างความสนิทสนมและความเข้าใจในตัวครูให้เกิดขึ้นกับเด็ก  
10. ช่วยพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก 
เกริก  ยุ้นพันธ์ (2539: 35) ได้ให้ความหมายการเล่านิทาน คือ ผู้ที่มีความสามารถในการเล่า

เรื่องราวผู้เล่าแต่ละคนมักจะมีลักษณะเด่นพิเศษแตกต่างกัน  บางคนใช้เสียงเป็นสิ่งเร้าความสนใจบาง
คนอาจใช้ท่าทางประกอบการเล่า แล้วเกิดความสนุกสนาน บางคนสร้างสื่อหรืออุปกรณ์ช่วยในการ
เล่าให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ   

ปราณี ปริยวาที (2551: 24) ได้สรุปความหมายของการเล่านิทาน การเล่าเรื่องให้เด็กฟังและ
สนทนาโต้ตอบ อภิปรายซักถาม แสดงข้อคิดเห็นและแสดงท่าทางประกอบเรื่องราว หรือ
ประสบการณ์รอบตัว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการเล่า 

มาล์กินา (Malkina.  1995: 38) กล่าวว่า การเล่านิทาน เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลกับผู้
เริ่มเรียนภาษา เพราะสามารถแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ การรับรู้ และความต้องการได้ดีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับเด็ก 

นพวรรณ ยุติธรรม (2556 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า การเล่านิทานสามารถเล่าได้ทุกโอกาส 
จุดประสงค์ของการเล่านิทานเพ่ือสร้างความสนุกสนานบันเทิงใจ ใช้สั่งสอนเตือนใจหรือปรับ
พฤติกรรมใช้เป็นเครื่องมือให้ความรู้ทางอ้อม 

ปราณี ปริยวาที (2551: 24) ได้สรุปความหมายของการเล่านิทาน การเล่าเรื่องให้เด็กฟังและ
สนทนาโต้ตอบ อภิปรายซักถาม แสดงข้อคิดเห็นและแสดงท่าทางประกอบเรื่องราว หรือ
ประสบการณ์รอบตัว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการเล่า 

 การเล่านิทานหรือการเล่าเรื่องให้เด็กฟังจะสนุกและประสบการณ์ส าเร็จจึงหมายถึง วิธีการที่
ผู้เล่าจะถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหาของนิทานให้เด็กได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสียงของผู้เล่า ท่าทางของผู้
เล่า จังหวะในการพูด จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในเรื่องที่จะเล่าประกอบเรื่องราว สื่อที่ใช้
ประกอบการเล่านิทาน  ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเป็นผู้เล่าหรือร่วมแสดงในบทบาทของ
ผู้เล่า อันเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
 

ความส าคัญของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
นิทานมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยมาก การที่พ่อแม่และครูได้ใกล้ชิดกับเด็กโดย       

การเล่านิทานจะเป็นเครื่องช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะการเล่านิทานจะช่วย
สร้างเสริมพัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความรู้ สึก
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อบอุ่นและใกล้ชิดซึ่งนิทาน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและ    
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กให้สูงขึ้น ดังค ากล่าวของ 

นิตยา คชภักดี (2530) กล่าวว่า กิจกรรมการเล่านิทานมีความส าคัญต่อพฤติกรรม ตามวัย
ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการรวมกลุ่มฟังนิทานซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
เรียนรู้มารยาทในการฟัง การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน ลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ตัว
แบบและเนื้อหาสาระในนิทานจะเป็นตัวชี้แนะพฤติกรรมนั้นเพ่ือทดสอบว่าเป็นที่ยอมรับของสังคม
หรือไม่ เพ่ือให้สังคมยอมรับตนเองมากขึ้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541:77) ได้ระบุถึงคุณค่าและ
ความส าคัญการเล่านิทาน ให้เด็กฟังไว้ดังนี้  

1. เพ่ือสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก 
2. เพ่ือให้เด็กผ่อนคลายความเครียด  
3. ฝึกสมาธิด้านการฟังยืดช่วงความสนใจให้มากข้ึน  
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
5. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวซึ่งเหมาะสมกับวัย 
6. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ 
7. เพ่ือส่งเสริมความกล้า  เช่น  กล้าซักถาม  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ณทัย ทิวไผ่งาม (2547) ได้กล่าวถึงนิทานว่า นิทานนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การ

พูด ให้ความรู้ ความสนุกสนาน จินตนาการแก่เด็กแล้ว นิทานยังช่วยฝีกสมาธิให้เด็กรู้จัก ส ารวมใจให้
จดจ าออยู่กับเรื่องที่ฟูง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านให้เด็กไปพร้อมกัน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 11-16)  ได้ระบุถึงความส าคัญของนิทานว่า  
นิทานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตทั้งเด็ก และผู้ใหญ่  เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยให้เด็กๆ มีความสุข 
สนุกหรรษาแล้วยังเป็นโลกแห่งจินตนาการที่สมบูรณ์แบบที่คอยช่วยถักทอสายใยความรัก ความฝัน  
สานสัมพันธ์อันอบอุ่น ความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัว  อีกทั้งนิทานยังให้แง่คิดคติ 
สอนใจและปรัชญาชีวิตอันล้ าลึกแก่เด็ก  นิทานมีความส าคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนี้       

1. ช่วยพัฒนาเด็กทางด้านลักษณะชีวิต  เด็กได้เรียนรู้ถึงลักษณะชีวิตที่ดีผ่านนิทานที่
ปรารถนาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี เช่น มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความกล้าหาญ  มีความยุติธรรม   

2. การพัฒนาเด็กด้านบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่มากในนิทานซึ่งเด็กจะ
ได้รับรู้ถึงบุคลิกภาพที่ดี  ที่จะช่วยให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี เช่น ความเชื่อมั่นการรักษาตน ความสุภาพ
อ่อนน้อม ความมีมารยาทที่ดี ความเป็นผู้น า  

3. การพัฒนาเด็กด้านความรู้และสติปัญญา 
4. การพัฒนาเด็กในด้านทักษะและความสามารถ   
5. การพัฒนาเด็กในด้านสุขภาพ นิทานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ก าหนดบทบาทในด้าน 

สุขภาพให้เกิดแก่เด็กเพราะเม่ือเด็ก ได้อ่านหรือฟังนิทานแล้วจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใน การที่จะรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน 
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ปราณี ปริยวาที (2551 :27-28 ) ได้กล่าวว่า นิทานมีคุณค่าและประโยชน์ คือ เป็นวิธีการให้
ความรู้ที่จะท าให้เด็กสนใจเรียนรู้สามารถจดจ าและกล้าแสดงออก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก้ไข
พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ สร้างสมาธิ ผ่อนคลายอารมณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผูกเล่าและผู้ฟัง 

บวร งามศิริอุดม (2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญท่ีได้จากการเล่านิทาน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
2. ให้รู้จักค าเรียกชื่อสิ่งของต่างๆ จากรูปภาพในนิทาน 
3. เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก พัฒนาความคิด จินตนาการ 
4. ให้ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็ก 
5. มีความตลกขบขันให้ความสนุกสนาน ช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเด็กเม่ือเปรียบเทียบ 

ตนเองกับตัวละคร 
แปลน ฟอร์ คิดส์ (2551) กล่าวถึงคุณค่าและความส าคัญของนิทานไว้ ดังนี้ 
1. นิทานช่วยสร้างเสริมความผูกพันระหว่างพ่อแม่ ลูกและทุกคนในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  โอบลูก-เล่านิทานบนตักคุณแม่ 
ที่มา : http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052440 

 
 

http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052440
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2. นิทานช่วยสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะการฟัง และการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2  นิทานช่วยสร้างสมาธิ 
ทีม่า : https://www.uratex.com.ph/why-bedtime-stories-help-kids-sleep-better/ 

 
3.  นิทานช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ และนิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก 
4.  นิทานช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการอย่างไร้ขีดจ ากัด 
5.  นิทานเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด Whole Language 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.3 นิทานช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษา 

ที่มา : http://www.thaiday.com/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9530000111555 
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พัณณ์ชิตา สิรภัทรศรีเสมอ ( 2555: 10) ได้กล่าวว่า นิทานช่วยในการพัฒนาทักษะภาษา 
ทักษะการฟัง รู้จักฟังอย่างมีสมาธิช่วยให้เกิดความรู้ด้านภาษาและการใช้สายตาสื่อความหมายนิทาน
ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของการด าเนินชีวิตของบุคคลที่อยู่ในสังคม ใน
ด้านของการมีคุณธรรมความดีงาม ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะซึมซับลงไปในจิตใจ 
         ณัฐวดี ศิลาภรณ์ (2556 : 32) ได้สรุปคุณค่าของนิทานว่า นิทานเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้คุณค่าในด้านการฝึกทักษะทางภาษา สร้างกระบวนการคิด 
ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไม่ดี สร้างสมาธิและผ่อนคลายอารมณ์ 

  จากความส าคัญของนิทานดังกล่าวสรุปได้ว่า การเล่านิทานมีกันอย่างแพร่หลาย ในการ
นิทานเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ เพราะเรื่องที่น ามาเล่านั้นผู้เรียนสามารถ
รับรู้อารมณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเรื่องที่ฟังได้  ตลอดจนได้เรียนรู้ ทักษะการฟัง การพูด และ
จดจ าค าศัพท์ใหม่ๆที่จะน าไปช่วยเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี  
 
จุดประสงค์ของการเล่านิทาน 

นิทานมีความส าคัญต่อเด็ก จุดประสงค์ในการเล่านิทานมักจะมุ่งให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นหลัก นิทานเรื่องเดียวกันแต่ผู้เล่าอาจมีจุดประสงค์ในการเล่าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
พอสรุปได้ดังนี้ 

วิไล มาศจรัส (2539 : 23) กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเล่านิทานไว้ 2 ข้อ คือ เพ่ือความ
เพลิดเพลิน และเพ่ือเป็นคติสอนใจ 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 11 - 12) ได้กล่าวว่า การเล่านิทานให้เด็กฟังนั้นมีเปูาหมาย
ส าคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 

 1.  ให้เด็กได้พัฒนาภาษาและความคิด การเล่านิทาน จึงไม่ควรมาจากครูคนเดียว   ครูควร
ให้เด็กเป็นผู้เล่านิทานเองด้วย เพราะการให้เด็กเล่านิทานเอง จะช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก
ขยายความคดของตนให้กระจ่าง และพัฒนาทางภาษา หากครูเล่าเองควรมีการถามตอบโต้ทันที ให้
เด็กคิดระหว่างการเล่านิทานด้วย 

 2.  สร้างความรักการอ่านและหนังสือให้กับเด็ก เวลาเล่านิทานเป็นเวลาที่สร้าง  ความสนใจ
ในการอ่านและหนังสือให้กับเด็กมาก ครูควรเตรียมให้พร้อมโดยการอ่านนิทานเล่ม ที่จะเล่าให้เข้าใจ 
จ าได้เวลาอ่านให้เปิดหนังสือเสมอตาเด็ก ตาครูจับที่เด็กคอยสังเกตคอยตั้งค าถามเป็นช่วงๆ เพ่ือช่วย
ให้เด็กทบทวนรายละเอียดและตนตื่นตัวที่จะฟังอยู่เสมอเวลาเล่านิทานควรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-5 คน 
ถ้าไม่ได้ก็ให้เด็กนั่งเป็นวงเห็นหน้าครูชัดเจน และครูเห็นเด็กทุกคน ถ้าเด็กรู้สึกเพลิดเพลินกับนิทาน
จากหนังสือที่ครูเล่า เด็กจะชอบและสนใจที่จะอ่านหนังสือด้วยตนเอง สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มตนของการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน และความรักหนังสือท่ีดี 

 3.  สร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมายให้กับเด็ก จุดประสงค์ของการเล่านิทาน คือ  การ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม หรือแม้แต่การพัฒนาสติปัญญาก็
สามารถใช้นิทานเป็นสื่อของการเรียนรู้ได้  จุดส าคัญที่จะน าไปสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้น 
นอกจากเนื้อหาของนิทานตรงประเด็นแล้ว บรรยากาศในการเล่ามีความส าคัญมาก ผู้เล่าที่ดีต้องสนุก
กับการเล่านิทาน และสามารถสื่อสารเรื่องราวให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะฟัง ในขณะเดียวกัน
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ต้องหยุดถามเป็นระยะๆ หรือให้เด็กมีส่วนรวมในการเล่านิทาน โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องการให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์การเล่านิทานอาจเล่าซ้ าได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้ถ้าโยงข้อมูลให้มาเปรียบเทียบ
เพ่ือหาขอ้สรุปที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ทฤษฎีของเพียเจย์ที่ว่าด้วยการคิดเพ่ือการพัฒนาความรู้ใหม่ 

ปราณี ปริยวาที (2551 : 27 ) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเล่านิทาน คือ ใช้นิทานเป็นสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือช่วยพัฒนาด้านภาษา ด้านความคิด ด้านอารมณ์และจิตใจ สร้างสมาธิปลูกฝังจริยธรรม 
ส่งเสริมพฤติกรรมที่พงประสงค์ และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

จิระประภา บุณยนิตย์ ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551 : 23-24) ก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเล่านิทานไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก เพราะโดยธรรมชาติแล้วเด็กๆชอบฟัง 
นิทาน 

2. เพ่ือช่วยให้เด็กมีจิตใจเบิกบาน ผ่อนคลายอารมณ์ ความเครียด และสร้างเสริมอารมณ์ 
ขันให้กับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14. นิทานสนุก สร้างพฤติกรรมลูก 

ที่มา : http://www.sanook.com/women/65705/ 
 

 
3. เพ่ือปกปูอง ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก 
4. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็ก 
5. เพ่ือช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในนิทานเรื่องนั้น ๆ 
6. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เด็กได้อ่านหนังสือ 
7. เพ่ือช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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ภาพที่ 1.5 การเล่านิทานให้ลูกฟัง  
ที่มา : https://www.maerakluke.com/topics/4240 

 
จากจุดประสงค์ของการเล่านิทานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเล่านิทานมีจุดประสงค์คือ

เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม หรือแม้แต่การพัฒนา
สติปัญญาก็สามารถใช้นิทานเป็นสื่อของการเรียนรู้ได้ จุดส าคัญที่จะน าไปสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้
นอกจากเนื้อหาของนิทานตรงประเด็นแล้ว บรรยากาศในการเล่ามีความส าคัญมาก เวลาเล่านิทาน
ควรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ 4 - 5 คน ถ้าไม่ได้ก็ให้เด็กนั่งเป็นวงเห็นหน้าครูชัดเจน และครูเห็นเด็กทุกคน    
ถ้าเด็กรู้สึกเพลิดเพลินกับนิทานจากหนังสือที่ครูเล่า เด็กจะชอบและสนใจที่จะอ่านหนังสือด้วยตนเอง 
     
ประโยชน์ของนิทานที่มีตอ่เด็กปฐมวัย 

นอกจากนี้นิทานมีประโยชน์และคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก นิทานช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
และยังช่วยปรุงแต่งบุคลิกภาพ แก้ไขพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามตัวแบบในนิทานที่ เด็กชื่นชอบ 
รวมทั้งยังเปิดโลกจินตนาการให้กว้างไกล และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบข้าง เป็นเครื่องกระตุ้น
ให้เด็กยอมรับพฤติกรรมต่างๆ และเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 

แอลลิส และ บรูสเตอร์ (Ellis ; & Brewster.1991: 1-2) กล่าวว่า ธรรมชาติของเด็ก
เพลิดเพลินกับการฟังการเล่านิทาน ดังนั้นจึงมรการน านิทานมาเป็นสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
ด้วยเหตุผลดังนี้  

1. นิทานช่วยเสริมสร้างความสนุกสนาน และช่วยพัฒนาทัศนคติในทางบวกในการเรียน 
ภาษาต่างประเทศในอนาคต และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเรียนภาษาต่างประเทศ 

2. นิทานช่วยสร้างจินตนาการ  

https://www.maerakluke.com/topics/4240
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3. นิทานเป็นตัวกลางเชื่อมโยงจินตนาการให้สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงของเด็ก ซึ่ง 
เด็กสามารถสร้างจิตส านึกของตนเอง ให้เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตในแต่ละวันระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

4. การฟังนิทานในห้องเรียนเป็นการปันประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งการอ่านการเขียนเป็น 
เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นแต่การฟังนิทานสามารถแบ่งปันความรู้สึกต่างๆ เช่น ความสุขจากเสียง
หัวเราะ ความตื่นเต้น และการคาดคะเน ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงความสนุกสนานเท่านั้นแต่สามารถช่วย
สร้างความม่ันใจและกระตุ้นพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ให้ดีขึ้น 

5. การฟังนิทานซ้ าไปซ้ ามา ท าให้เกิดการเรียนรู้ภา ในขณะที่ทักษะอ่ืน ๆ ต้องได้รับการ 
กระตุ้นหรือผลักดัน ซึ่งนิทานแต่ละเรื่อง มักจะมีค า และโครงสร้างประโยคซ้ าไปซ้ ามา เพ่ือช่วยจดจ า
ทุกรายละเอียดได้ 

6. การฟังนิทาน ช่วยพัฒนาการฟังและทักษะอ่ืนเข้าด้วยกัน โดยผ่านสิ่งต่อไปนี้ คือ สิ่งที่ 
มองเห็น ได้แก่รูปภาพ หนังสือที่มีภาพประกอบ ความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมา ความรู้ทั่วไปสิ่งเหล่านี้
ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของเรื่อง และมรความเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์ตัวเอง 

7. การฟังนิทาน ช่วยให้ครูแนะน าค าศัพท์ หรือทบทวนค าศัพท์ โครงสร้างภาษา โดยเปิดให้ 
เด็กได้จดจ าและเทียบเคียงบริบท โดยใช้ความคิดแล้วค่อย ๆ น าไปสู่ค าพูดของเด็กเอง 

8. นิทานสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องกับวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
 

9. การเรียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่อง สามารถวางรากฐานทางภาในการเรียนระดับท่ี 
สูงขึ้น 

เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 55 - 56) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเล่านิทาน ดังนี้ 
 1.  เด็กๆ หรือผู้ฟูงจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นหรือใกล้ชิดเป็นกันเองกับผู้เล่า 
 2.  เด็กๆ หรือผู้ฟูงจะเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟังท าให้เด็กเกิดความ 

เพลิดเพลิน ผ่อนคลายและสดชื่นแจ่มใส 
  3.  เด็กๆ หรือผู้ฟังจะมีสมาธิหรือความตั้งใจที่มีระยะเวลานานขึ้นหรือยาวขึ้นโดยเฉพาะเล่าที่
มีความสามารถในการดึงดูดให้ผู้ฟังหรือเด็กๆ มีใจจดจ่ออยู่กบเรื่องราวที่ผู้เล่าเล่าเรื่องที่มีความยาว 

 4.  เด็กๆ และผู้ฟังจะถูกกลอมเกลาด้วยนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ท า
ให้เด็กๆ และผู้ฟังเข้าใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น 

 5.  นิทานจะช่วยท าให้เด็กๆ หรือผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหา
ได้ 

6.  นิทานจะช่วยท าให้เด็กๆ หรือผู้ฟังมีความละเอียดอ่อนรู้จักการรับและการให้มองโลกใน
แง่ดี 

 7.  นิทานสามารถสร้างความกล้าให้กับเด็กๆ หรือผู้ฟังในการแสดงออกผ่านกระบวนการคิด
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 1.6 เล่านิทาน อ่านชีวิต” 12 ปีของหนูน้อยนักเล่านิทาน 

ที่มา : http://www.manager.co.th/QOL/Viewnews.aspx?NewsID=9600000070694 
 
 8. เด็กๆ และผู้ฟูงจะได้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวันได ้
 9.  นิทานช่วยเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกลไรขอบเขตให้กับเด็กหรือผู้ฟัง 
 10. นิทานสามารถช่วยให้เด็กและผู้ฟังได้รู้จักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
ทัศนีย์ อินทรบ ารุง (2539) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการเล่านิทานไว้ ดังนี้ 
 1.  ช่วยปูพื้นฐานทางด้านจิตใจของเด็ก คุณค่าทางสังคม และจริยธรรมต่างๆ ที่เรา 

ต้องการปลูกฝังให้แก่เด็ก 
  2.  เสริมสร้างบุคลิกภาพ นิทานบางเรื่องเมื่อเด็กได้ฟัง จะสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิด      
ความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 

 3.  ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องเก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติ 
 4.  การเลือกนิทานที่ดีเหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็กช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ 

ดีในการฟัง และสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม 
 5.  ช่วยฝึกการส ารวมใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง เป็นช่วงที่ยึดความสนใจของเด็กให้ 

นานยิ่งขึ้น 
 6.  เนื้อหาสาระของนิทานบางเรื่องอาจช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 
 7.  ส่งเสริมหรือกระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กได้ประพฤติปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 
 การเรียนการสอนจะประสบผลดีได้นั้นย่อมมาจากความสนใจความต้องการของตัวผู้เรียน

เอง เมื่อใดที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการอยากจะเรียนหรืออยากรู้แล้ว ประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดให้เด็ก

http://www.manager.co.th/QOL/Viewnews.aspx?NewsID=9600000070694
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จะรับรู้ได้ดีนิทานเป็นสิ่งที่เด็กต้องการและสนใจอยากรู้ เพราะเด็กมักจะรบเร้าให้ผู้สอนเล่านิทานให้
ฟังเสมอ นิทานจึงมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยมาก ดังนี้ 

1.  ช่วยลดความตึงเครียดหลังจากที่ครูสังเกตเห็นว่านักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายจากการ
เรียนหรือท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนพักผ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 1.7 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ สสส. รว่มกับแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน , ระพีพรรณ พัฒนาเวช เนื้อหา กาแฟด าไม่เผ็ด ท าภาพประกอบ และ 
 จัดเลย์เอาท์ , 2554 

ที่ ม า  :  https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-
2011&group=7&gblog=47 

 
2.  ใช้นิทานเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 

  3.  นิทานช่วยเปลี่ยนทัศนคติท่ีไม่ดีหรือผิดบางประการของเด็ก เกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว 
4.  ใช้นิทานสอนจริยธรรมแก่เด็ก เช่น ความซื่อสัตย์ ความเอ้ือเฟ้ือ 

  5.  ใช้นิทานสอนเรียงความ เช่น ให้นกเรียนเขียนบรรยายลักษณะตัวละคร 
  6.  ใช้นิทานสอนและฝึกทักษะทางภาษา คือ ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกให้นักเรียน
ฟังเป็นผู้มีมารยาทในการฟัง 
 

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-2011&group=7&gblog=47
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-2011&group=7&gblog=47
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ภาพที่ 1.8  ภาพการใช้นิทานสอนและฝึกทักษะทางภาษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2558 
 

 
 

ภาพที่ 1.9  ภาพการใช้นิทานสอนและฝึกให้นักเรียนฟังเป็นผู้มีมารยาทในการฟังนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2558 
7.  ใช้นิทานส่งเสริมการอ่าน 
8.  ใช้นิทานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเด็ก ซึ่งจะส่งผลไปถึงการปกครองเด็ก 
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ภาพที่ 1.10  ภาพการใช้นิทานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2558 
 
สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 59 - 62) กล่าวว่า การเล่านิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธีหนึ่งที่ท า

ให้เด็กสนใจในการเรียนรู้สามารถจดจ า กล้าแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พ่ึง
ปรารถนา นอกจากนั้นยังช่วยตอบสนองความต้องการของเด็ก เช่ น ความอยากรู้ อยากเห็น        
ความสัมฤทธิ์ผลความต้องการเป็นที่ยอมรับ เนื้อหาของนิทานที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ดังกล่าว จะช่วยให้เด็กสมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นิทานมีความส าคัญ
และมีประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงให้ผู้เรียนได้คล้อยตามเป็นตัวกระตุ้น
และแรงจูงใจในตัวผู้เรียน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้เรียน 
 2. เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้เด็กเปดิใจที่จะยอมรับพฤติกรรมด้านต่างๆ และตอบสนอง
ความต้องการทางธรรมชาติของเด็กด้วย 
 3.  เป็นตัวแทนในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 

แปลน ฟอร์ คิดส์ (2551) กล่าวถึง ประโยชนที่เด็กจะได้รับจากนิทานไว้ว่า 
1. เติมเต็มความสนุกสนาน 
2. เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
3. ฝึกสมาธิ 
4. พัฒนาทักษะภาษา 
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5. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
จากประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัยดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  นิทานช่วยในการ

สร้างเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ทั้งยังช่วยให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของการด ารงชีวิตของบุคคลใน
สังคม ในด้านของการมีคุณธรรมความดีงามซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะซึมซับลงในจิตใจของเด็กแต่
ละคน เป็นเครื่องกระตุ้นน าให้เด็กยอมรับพฤติกรรมต่างๆและเป็นตัวแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของเด็ก นอกจากนี้การเล่านิทานยังเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความรัก
และความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก 
 

สรุป 
นิทานเป็นเรื่องที่มีมาแต่โบราณ  มีจุดประสงค์ในเบื้องต้นเพ่ือความบันเทิงและการถ่ายทอด

ประสบการณ์ในภายหลังได้น ามาใช้ในการสร้างความเชื่อถือทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์
และใช้เป็นกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ในวงการศึกษาซึ่งได้ผลดีเป็นพิเศษส าหรับระดับปฐมวัยโดย
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ทุก
หน่วยการเรียนทั้งยังเสริมสร้างพฤติกรรมใฝุสัมฤทธิ์รวมทั้งการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ช่วย
กล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน การเล่านิทานบุคคลที่ส าคัญในการเล่านิทานก็คือ ผู้เล่านิทานที่ต้อง
เป็นผู้มีความสามารถในการเล่าเรื่องสามารถสะกดผู้ฟังให้ตั้งใจฟังมีความสามารถในการใช้เสียงขยาย
เรื่องให้น่าสนใจมีสีสันซึ่งนิทานช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาความคิดและจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ฝึกให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออก การเล่านิทานครูจ าเป็นจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบใน            
การเล่านิทานเพ่ือให้การเล่านิทานได้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และเป็นสื่อที่ส าคัญในการฝึก
ประสบการณ์ทางภาษา ในทางจิตวิทยานิทานช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่
ได้เข้าใจความต้องการของเด็กตลอดจนช่วยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย  
การเล่านิทานเด็กปฐมวัยฟังอย่าสม่ าเสมอ  ช่วยให้ เด็กมีความสุขให้แง่คิดและคติสอนใจ              
การจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้นิทานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะการเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กจึงเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้เด็กๆ ได้สั่งสนประสบการณ์เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจความรู้สึกนึกคิด สติปัญญาและความสามารถของเด็กเพ่ือการเจริญเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 1 
 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลัก
วิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1.   จงบอกความหมายของนิทานและความหมายของการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

2.   จงบอกถึงความส าคัญของนิทานที่มีต่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นข้อๆ  
3.   ให้บอกจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานและยกตัวอย่างประโยชน์ของการเล่านิทานที่มีต่อ

เด็กปฐมวัยและวิธีการน าไปใช้อย่างน้อย 3 เรื่องลงในตารางด้านล่างนี้ 
 

จุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน ประโยชน์ของการเล่านิทาน วิธีการน าไปใช้ 
3.1   

3.2   

3.3   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
หลักการแบ่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย  

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายจุดเด่นของนิทานแต่ละประเภทได้ 
2.   สามารถวิเคราะห์และแบ่งรูปแบบของนิทานได้ 
3.   อธิบายลักษณะของนิทานสําหรับเด็กได้ 
4.   บอกและอธิบายนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 

 
เนื้อหาสาระ 

1. ประเภทของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. การแบ่งตามรูปแบบของนิทาน 
3. ลักษณะของนิทานสําหรับเด็ก 
4. นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 
5. บทสรุป 
6. คําถามท้ายบท 
7. เอกสารอ้างอิง 

   

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายนําเนื้อหาสาระสําคัญประเภทและการแบ่งตามรูปแบบของนิทาน 

สําหรับเด็กปฐมวัย Microsoft Power Point  
2. แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารและตัวอย่างหนังสือนิทานและชมวีดีทัศน์นิทานของ 

เด็กปฐมวัย 

3. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ประเภทและแบ่งรูปแบบของนิทาน นําเสนอผลการค้นคว้า 
ข้อมูลเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลในห้องเรียน 

4. นําเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยสรุปเนื้อหาการวิเคราะห์จากเนื้อหานิทาน 
5. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสําคัญลักษณะของนิทานสําหรับเด็กและนิทานที่เหมาะสม 

กับเด็กปฐมวัย 
6. คําถามท้ายบทที่ 2 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ 

1. การนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 
2. ตัวอย่างหนังสือนิทาน 
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3. วีดีทัศน์นิทาน 

4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
5. ตํารา งานวิจัย บทความ หรือหนังสือเรียนที่เก่ียวกับนิทานและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 
1.อธิบายจุดเด่นของนิทานแต่
ละประเภทได้ 
2. สามารถวิเคราะห์และแบ่ง
รูปแบบของนิทานได้ 
3. อธิบายลักษณะของนิทาน
สําหรับเด็กได้ 
4.บอกและอธิบายนิทานที่
เหมาะสมกับเด็ก 
 

1.การนําเสนอหน้าชั้นเรียนการ
อภิปรายซักถามแสดงความ
คิดเห็น  
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. ตรวจใบงานท้ายบทเรียน
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
4. สังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและ
ร่วมกันอภิปราย/การมาเรียน/ 
ความสนใจ 
 

1.นักศึกษาอธิบายจุดเด่นของ
นิทานแต่ละประเภทได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80% 
2. สามารถวิเคราะห์และแบ่ง
รูปแบบของนิทานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80% 
3. อธิบายลักษณะของนิทาน
สําหรับเด็กได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80% 
4.บอกและอธิบายนิทานที่
เหมาะสมกับเด็กไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80% 
5.นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80% 
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บทท่ี 2 
ประเภทของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
บทน า 

นิทานสําหรับเด็กควรจะเป็นนิทานที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก  ครูควร
พิจารณาเลือกสรรนิทานที่ง่ายๆไม่ซับซ้อน  มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน  มีคติสอนใจสามารถขยาย
ประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวางขึ้น  รวมทั้งให้ผลทางด้านจิตวิทยาดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อพิจารณา
นิทานประเภทต่างๆ ซึ่งนักคติชนวิทยาได้จัดแบ่งไว้แล้วเห็นว่าประเภทของนิทานที่เหมาะสมจะนํามา
ให้เป็นกิจกรรมประกอบการสอนด้วยการเล่า,อ่าน หรือให้เด็กร่วมแสดงละครและเล่นบทบาทสมมติ  
การแบ่งประเภทของนิทาน สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น แบ่งตามเขตพ้ืนที่ แบ่งตามยุคสมัย 
แบ่งตามดรรชนีแบบเรื่องหรือแบ่งตามชนิดของการเล่านิทาน แต่ที่นิยมกันมาก คือ  การแบ่งตาม
รูปแบบของนิทาน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 

ประเภทของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของนิทานออกเป็นหลายประเภท โดยใช้การแบ่งที่แตกต่าง กัน

ไป เช่น   
สัณหพัฒน์ อรุณธารี.(2542: 17) ได้กล่าวว่า นิทานมีหลายประเภทด้วยกัน การแยกประเภท

นิทานขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่อง และที่มาของนิทานเป็นสําคัญ ซึ่งจะขอแบ่งประเภทของนิทาน
ออกเป็น 8 ประเภท ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้   

1. นิทานปรัมปรา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างนิทานปรัมปรา เรื่อง “ปลาบู่ทอง” 
ที่มา : http://www.skn.ac.th/skl/project/nitan482/nu13.htm 
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2. นิทานท้องถิ่น   
3.  นิทานเทพนิยาย  
4.  นิทานตลกขบขัน    
5.  นิทานสร้างเสริมคุณธรรม    
6.  นิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์     
7.  นิทานที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องยาเสพติด เรื่องสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น     
8.  นิทานส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
วรรณี  ศิริสุนทร(2544 : 30 - 32) ได้กล่าวถึงประเภทของนิทานไว้ดังนี้    
1. นิทานที่มีเนื้อหาที่ใช้ถ้อยคําต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แก่นิทานต่างๆ ที่มีหลักการสะสม 

คําอยู่เรื่อยๆ  
 2.  นิทานเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ที่ฉลาดหรือโง่จะทําหน้าที่เป็นตัวละครสําคัญแทนคนและ ได้รับ

ประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหาคล้ายคลึงกัน  
 3.  นิทานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์  หรือนิทานที่อธิบายถึงปรากฏการณ์บางอย่างว่า  

เป็นอย่างไร หรือทําไม   
4.  นิทานที่เป็นบทโคลงมีใจความเป็นแบบบรรยายโวหาร อาจมีเหตุการณ์ของบุคคล ต่างๆ 

ที่นิยมเล่ากันออกมาในรูปบทโคลงและร้องกันมาแต่ตั้งเดิม   
5.  ตํานาน นิทานพ้ืนบ้าน มีลักษณะที่ดําเนินเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็ว ตัวละครมี

การเคลื่อนไหวอยู่เสมอ   
6.  นิทานโกหก เป็นความพยายามของมนุษย์มาเป็นเวลานับศตวรรษเพ่ือจะอธิบายความจริง

เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา และปรากฏการณ์ซึ่งมาสามารถเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล   
7.  นิทานที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องท่ีเล่าให้เด็กฟัง ควรจะให้มีคํากริยาที่

ตอบคําถามว่าใครทําอะไรได้มากที่สุด  
8.  มีเนื้อเรื่องเร้าใจ ก่อให้เกิดความตื่นเต้น เด็กอยากฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ การผูกเรื่อง 

ต้องให้แนบเนียน และให้มีเรื่องปลีกย่อยที่จะนําออกนอกทางได้น้อยที่สุดเพราะผู้ฟังไม่มีโอกาส      
จะทวนและตอบว่าต้นเรื่องเดิมเป็นอย่างไร ควรเลือกนิทานที่จบในตัวของตัวมันเอง ถ้าจะเลือกเอา 
นิทานชุดที่มีตัวละครเอกชุดเดียวกันไปกระทําเรื่องราวต่างๆ ก็ควรยกเรื่องและตอนแต่ละตอนที่จบ 
ในตัวเองแต่ละครั้งที่เล่า  

 9.  เนื้อเรื่องเป็นแบบพรรณนาโวหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพ พจน์ เรื่องอย่างนี้มีส่วนชวน ให้
นิทานน่าฟัง แต่ต้องคํานึงถึงอายุของผู้ฟังด้วย   

10.  เรื่องที่แสดงปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร มีการสนทนาโต้ตอบซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
สติปัญญาเฉียบแหลม   

11.  เรื่องที่แสดงความรู้สึกสะเทือนใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสะเทือนใจในเรื่องความรัก 
ความเกลียด หรือความโกธร ซึ่งผู้แต่งนิทานเขียนไว้ทําให้นิทานน่าฟังยิ่งขึ้น เด็กย่อมไม่ชอบเรื่องที่ 
จืดๆ ไม่มีอะไร นิทานที่เล่าควรมีตอนที่น่าตื่นเต้น เศร้าโศกสอดแทรกลงไปด้วย   

12.  เรื่องผี ควรเลือกเรื่องที่อย่าให้น่ากลัวเกินไป เด็กจะขวัญเสียหวาดกลัว อาจเป็นเรื่อง      
ในแนวที่คนพบผีโดยไม่รู้สึกอะไร และพูดจาโต้ตอบกันได้   
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13.  เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เล็กๆ ที่ใช้ไหวพริบ ความสามารถ ชนะสัตว์ใหญ่กว่าที่เกเรหรือช่วย
ป้องกันตนเองให้พ้นอันตรายให้อยู่รอดปลอดภัยโดยอาศัยเล่ห์หล ปฏิภาณ ความสามารถและ ความ
ร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างเพ่ือนๆ   

14.  เรื่องขําขัน มักเป็นเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ ความโง่ของคน ความโลภของคน 
 นอกจากนี้ วรรณี  ศิริสุนทร (2542 : 13 ) แบ่งนิทานออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้       
 1.  นิทานเกี่ยวกับสัตว์พูดได้ (Talking – Beast tales) มีตัวละครเป็นสัตว์พูดจาโต้ตอบกัน 

บางครั้งสัตว์ก็พูดจาโต้ตอบกับคนด้วย เช่นเรื่อง The Three Little Pigs, The Little Red Hen, 
และ Puss in Boots        

2.  นิทานไม่รู้จบ (Cumulative tales) เป็นนิทานเรื่องธรรมดาพ้ืน ๆ แต่เนื้อเรื่องมีการ
กระทําต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และซ้ําๆ กัน เช่น Old Macdonald’s Farm, The Old Woman and 
Her Pig, Chicken Little, This is the House That Jack Built, The Pancake, และ I Know an 
Old Lady Who Swallowed a Fly.        

3.  นิทานตลกขบขัน (The Drolls หรือ Humorous tales) เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นทํานอง  
ไร้สาระหรือโง่เขลา แปลกประหลาด ชวนให้เห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน บางครั้งก็เป็นการใช้ปฏิภาณ 
ไหวพริบ เช่น เรื่อง How the Peasant Helped His Horse, และ Who am I?        

4.  นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi stories หรือ Tales that tell why) เป็นนิทานที่อธิบาย 
หรือตอบคําถามของเด็ก ๆ ว่าทําไม เช่น เรื่อง Why the Sun and the Moon Live in the Sky 
และ How Summer Came to Canada.        

5.  เทพนิยาย (Fairy tales) บางครั้งเรียกว่า นิทานเกี่ยวกับเวทย์มนต์คาถา (Tales of 
magic) ลักษณะของนิทานชนิดนี้ที่เห็นเด่นชัดคือ เรื่องมักยาว ซับซ้อน ตัวละครมักมีอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหารย์ สามารถบันดาลสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ชั่วร้ายได้ 

วิไล  มาศจรัส (2545 : 14-21)ได้กล่าวถึงประเภทนิทานไว้ดังนี้                                 1. 
นิทานปรัมปราหรือนิทานภาษิต ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เม่ือไร ตัวเอกของ เรื่องจะมี 

คุณสมบัติพิเศษคือมีฤทธิ์เดช  แบ่งตัวละครออกมาเป็นตัวละครที่มีอํานาจ ได้แก่ ช้าง สิงโตและเสือ  
ตัวละครฝ่ายอธรรมแสดงถึงความเจ้าเล่ห์  ขี้โกง ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก  ตัวละครที่มีสติปัญญาน้อย เช่น 
ลา ตัวละครที่ซุกซน เช่น ลิง  ตัวละครที่แสดงถึงความมีอายุยืน เช่น เต่า และตัวละคร ที่ปราดเปรียว 
เช่น กระต่าย   

1.  นิทานท้องถิ่น หรือนิทานชาวบ้านเป็นนิทานเกี่ยวกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
โชคลาภ  มีคติสอนใจให้รู้จักคิดให้รอบคอบ  ไม่ประมาทอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข   

2.  นิทานเทพนิยาย  ตัวละครเป็นมนุษย์ที่สูงศักดิ์ เช่น เจ้าหญิง เจ้าชาย  เรื่องที่รู้จักกัน 
ทั่วไปคือเจ้าหญิงนิทรา  ซินเดอเรลลา 
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ภาพที่ 2.2  ภาพประกอบนิทาน cinderella 
ที่มา : https://worldfable.files.wordpress.com/2011/09/cinderella.png 
 
3.  นิทานสัตว์  เป็นนิทานที่มีตัวสัตว์เป็นตัวเอกมีความคิดมีการกระทําต่างๆ การพูด การจา

อย่างมนุษยซ์ึ่งเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่สอดแทรกคติธรรม   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพประกอบนิทานอีสป 

ที่มา : http://nitanesop.blogspot.com/2012/ 

http://nitanesop.blogspot.com/2012/
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4.  นิทานตลกขบขัน เป็นนิทานสั้นๆ  เรื่องราวไม่น่าเป็นไปได้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความโง่  
กลโกง  การแก้เผ็ดแก้ลํา  ใช้ปฏิภาณไหวพริบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างนิทานตลกขบขัน เรื่อง  “หัวล้านนอกครู” 

ที่มา : https://sites.google.com/site/baanlaaysue/catalog/all-books/ 
5.  นิทานชาดก  เป็นนิทานที่อยู่  ในคัมภีร์ที่ เรียกว่า นิบาตชาดกกับปัญญาสชาดก          

เป็นนิทานที่เป็นคําสอนของผู้แสดงธรรมะ ซึ่งคนไทยจะได้ฟังมากที่สุดจากพระภิกษุ  ในเวลาเทศนาที่
มีการยกนิทานชาดกข้ึนมาขยายความให้เป็นข้อคิดเตือนใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างนิทานพระเวสสันดรชาดก 

 ที่มา : http://kapukluk.com/nitan/chaduk.php 
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ประคอง  นิมมานเหมินทร์ (2550 : 9 - 15) ได้แบ่งนิทานสําหรับเด็กออกเป็น 11 ประเภท 
ได้แก่     

1. นิทานเทพปกรณ์หรือนิทานปรัมปรา   เป็นเรื่องอธิบายถึงกําเนิดของจักรวาล  
โครงสร้างและระบบของจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวันกลางคืน
ตลอดจนพิธีกรรม การประพฤติปฏิบัติต่างๆสําหรับนิทานพ้ืนบ้านของไทยทีกล่าวถึงโลกจักรวาล 
เทวดา กําเนิดมนุษย์และสัตว์ตลอดจนบทบาทหน้าทีของเทวดาและของผู้ครองแผ่นดิน ที่มีอยู่บ้าง 
เช่น เรื่องเมขลารามสูร เรื่องจันทคราสและสุริยคราส เรื่องพญาคันคาก (พญาแถน) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างหนังสือนิทานปรัมปราจากท่ัวโลกโดย : ดาณุภา ไชยพรธรรม 
ที่มา : https://www.phanpha.com/item/ 

 
ตัวอย่างหนังสือนิทานปรัมปราจากทั่วโลกเป็นเรื่องค่อนข้างยาว มีเหตุการณ์ที่เป็นจุดขัดแย้ง

ประกอบอยู่หลายเหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งพ้นวิสัยมนุษย์ และ
จบลงด้วยความสุข เนื้อหาของนิทานประเภทนี้สนุกสนานตื่นเต้น การดําเนินเรื่องอยู่ ในโลกของ
จินตนาการ บางแห่งจึงเรียกนิทานประเภทนี้ว่า “นิทานมหัศจรรย์                 

2. นิทานมหัศจรรย์    ตามรูปศัพท์ทําให้เขา้ใจว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า ตามที่ 
จริง แล้วอาจไม่มีเทวดานางฟ้าก็ได้ แตจ่ะเป็นเรื่องราวของความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ซึ่งมี
ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

1. เป็นเรื่องค่อนข้างยาว มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน  
   2. ดําเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ไมบ่่งสถานที่หรือเวลาแน่นอน  

3. ตัวละครเอกของเรื่องต้องผจญภัยหรือประสบชะตากรรม ได้รบัความช่วยเหลือ 
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อาจแต่งงานแล้วเปลี่ยนฐานะดีข้ึน  
             4. เกี่ยวข้องกับอมนุษย์ อิทธิฤทธิ์หรือสิ่งมหัศจรรย์เหลือวิสัยมนุษย์ นิทาน
มหัศจรรย์ของไทยอาจจัดเข้าเป็นนิทานประเภทอ่ืนได ้เช่น นิทานศาสนา หรือ นิทานคติ และบางครั้ง
ระบุสถานที่กําเกิดที่ไหนก็มี ส่วนผู้ช่วยพระเอกนางเอกนั้นส่วนมากเป็นพระอินทร์ พระฤษี สําหรับ
ความมหัศจรรย์ที่พบในนิทานของไทยนั้น ได้แก่ การเหาะเหินเดินอากาศ การแปลงกาย การสาปการ
ชุบ ชีวิต ของวิเศษ การเนรมิต เป็นต้น ตัวอย่างงนิทานมหัศจรรย์ของไทย ได้แก่ เรื่องปลาบู่ทอง    
สังข์ทองพระสุธน ลักษณะวงศ์ จันทะโครบ นางสิบสอง โสนน้อยเรือนงาม นางผมหอม การะเกิด      
หงส์เหินจําปาสี่ต้น ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7  นิทานลําน้ํา เรื่องโดย พัชรี มีสุคนธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, รัตนา คชนาท 
ที่มา : www.classpublishing.com อีเมล์ info@classpublishing.com 

 
นิทานลําน้ํา นิทานประเภทนี้ผู้เล่าจะเล่าด้วยความเชื่อว่า เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ี 

เกิดข้ึนเป็นเรื่องจริงและมักมีหลักฐาน อ้างอิงประกอบเรื่อง มีตัวบุคคลจริงๆมีสถานที่จริงๆกําหนดไว้
แน่นอนกว่าในนิทานปรัมปรา หรือเรียกว่า “ตํานาน”                                                                                                                               

3. นิทานชีวิต  มีลักษณะคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ตรงที่มีขนาดค่อนข้างยาวมีหลาย 
อนุภาค หรือหลายตอน ที่ต่างกันก็คือ นิทานชีวิตดําเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งความจริง มีการบ่งสถานที่
และตัวละครชัดเจน อาจมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์ แต่มีลกัษณะที่ผู้อา่นผู้ ฟังเช่ือวา่เป็น
สิง่ที่เป็นไปได้มากกวา่นิทานชีวิตของคนไทย 

4. นิทานประจําท้องถิ่น  นิทานที่มีขนาดเรื่องไม่แน่นอน บางเรื่องก็สั้น บางเรื่องก็ยาวบาง 
เรื่องก็อาจมีอนุภาคท่ีสําคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่งเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นแล้วจริง 
ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตัวละครและสถานที่บ่งไว้ชัดเจน อาจเป็นเรื่องของบุคคลในประวัติศาสตร์
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หรือคนสําคัญของเมือง ตัวละครอาจเป็นมนุษย์ เทวดา สัตว์หรือผีสางนางไม้นิทานประจําถิ่นของไทย 
เป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมา มีเนื้อเรื่องเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงและมักอธิบายความเป็นมาของสิ่งที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น                                                                                                                                                           

5. นิทานคติสอนใจ แนวทางหรือแบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่องขนาดไม่ยาวนักการดําเนิน 
เรื่องไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ เรื่องหนึ่งๆ อาจมีตัวละครประมาณ 2 –4 ตัว 
แนวคิดท่ีปรากฏในนิทานคือ คุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่ว  

 6.  นิทานอธิบายสาเหตุ เพ่ืออธิบายความเป็นมาของบุคคล สัตว์ ปรากฏการณ์ต่างๆของ
ธรรมชาติอธิบายชื่อสถานที่ต่างๆสาเหตุของความเชื่อบางประการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้ 
นิทานประเภทนี้ของไทยได้แก่ เหตุใดกาจึงมีสีดํา ทําไมมดตะนอยจึงเอวคอด ทําไมจึงห้ามนํา
น้ําส้มสายชูเข้าเมืองลพบุรี ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ นิทานที่พบมากคือ เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ เช่น เกาะหนู 
เกาะแมว ในจังหวัดสงขลา ถ้ําผานางคอย จังหวัดแพร่ เขาตาม่องล่าย เป็นต้น  ส่วนมากเป็นนิทาน
ขนาดสั้นแบ่งตามเรื่องที่อธิบายได ้4 ลักษณะ คือ  

1. อธิบายที่มาของชื่อ รูปลักษณะและส่วนประกอบของคน สัตว์และพืช เช่น เรื่อง 
เหตุที่ควายไมมี่ขนบน เหตุที่งูเหลือมไม่มีพิษ เหตุที่กามีสีดํา เหตุที่เสือตัวลาย เหตุที่นกตะกรุมหัวล้าน 
และลิงตูดดา้น เป็นต้น  

2. อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เรื่องดาวลูกไก ่เรื่องจันทรคราส  
เป็นต้น  

3. อธิบายเกี่ยวกับของพิธีกรรม ขนบประเพณี เช่น เหตุที่คนภาคเหนือใช้ผูกส้มป่อย 
ในพิธี ดําหัว เป็นต้น  

4. อธิบายที่มาของสิ่งอ่ืนๆ เช่น อาหารการกิน หรือข้าวของเครื่องใช้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 เกาะหนู เกาะแมวในจังหวัดสงขลา 
ที่มา : https://www.hatyaifocus.com/ 
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7.  นิทานเรื่องสัตว์ เป็นนิทานเรื่องสัตว์เป็นนิทานที่มีตัวเอกเป็นสัตว์ แต่สมมติให้มี ความนึก

คิด การกระทําและพูดได้เหมือนคน มีทั้งที่เป็นสัตว์ป่า และสัตว์บ้าน บางทีก็เป็นเรื่องที่มีคนเก่ียวข้อง
ด้วยและพูดโต้ตอบ ปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นคนด้วยกัน นิทานสัตว์ถ้าเล่าโดยเจตนาจะสั่งสอนคติธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน ก็จัดเป็นนิทานคติสอนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2.9 ลูกหมูสามตัว 

ที่มา : http://aepornji.blogspot.com/2015/03/3-3-1-2-3-1-2-3.html 
 
นิทานเรื่องสัตว์ อาจแบ่งเนื้อหาออกเป็น3 ประเภท ดังนี้  

1. นิทานที่แสดงนิสัยสันดานแท้จริงของสัตว์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าแมส้ัตว์จะเปลี่ยน 
รูปร่างลักษณะ แต่สัตว์ก็มักไมท่ิ้งสันดานเดิมของมัน   

2. นิทานเกี่ยวกับสัตว์โง่ สัตว์ฉลาด และสัตว์เจ้าเล่ห์  
3. นิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่ดี เช่น เป็นสัตว์กตัญญู เป็นสัตว์ที่มีใจโอบอ้อมอารี เป็นต้น 

 
8.  นิทานเรื่องผี มีผีเป็นตัวเอกของเรื่อง แทบทุกสังคมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตางๆ มากมาย    

ผีในนิทานไทยอาจแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ  
1.  ผีคนตาย 
2.  ผีบ้านผีเรือน (ผีปู่ย่าตายาย) 
3.  ผีประจําต้นไม ้(นางไม ้รุกขเทวดา)  
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4.  ผีป่า (ผีกองกอย)  
5.  ผีที่สิงอยู่ในร่างคน (ผีปอบ ผีกะ ผีโพลง)  
6.  ผีเบ็ดเตล็ด หรือผีเร่รอ่น (ผีกระสือ ผีกระหาง ผีโขมด ผีเปรต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างนิทานเรื่องผีบ้านผีเรือน 

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/ 
book.php?book=26&chap=1&page=t26-1-infodetail09.html 

 
เรื่องผี กล่าวได้ว่า มีเล่าอยู่ทุกถิ่น ในขณะที่เล่า ทั้งผู้เล่า และผู้ฟังมักเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เรื่อง

เล่าที่เกี่ยวกับผีนี้ จึงสะท้อนให้เห็นความเชื่อ ในเรื่องวิญญาณ และเรื่องภูตผีต่างๆ ของคนไทยได้เป็น
อย่างดี ผีในเรื่องเล่ามีทั้งผีที่ดี ซึ่งให้ความช่วยเหลือ หรือคุ้มครองคน หรือบอกลาภให้ และผีร้าย ที่
คอยหลอกหลอนรังควานคน ผีในนิทานไทยมีหลายประเภท คือ ผีคนตาย ผีบ้านผีเรือน ผีประจํา
ต้นไม้ ผีป่า ผีที่สิงอยู่ในร่างคน และผีเบ็ดเตล็ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างนิทานเรื่องผีบ้านผีเรือน 
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/blog/content/59169/ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/59169/
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   9.  นิทานมุขตลก มักจะมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว ตัวละครอาจ
เป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้ จุดสําคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปไดต่้างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างนิทาน ศรีธนญชัย 
ที่มา : http://www.sermvit.com/product--8997-1.html 

 
นิทานมุขตลก ส่วนใหญ่เป็นนิทานสั้นๆซึ่งจุดสําคัญของเรื่องอยู่ที่พฤติกรรม หรือเหตุการณ์ที่

ไม่น่าจะเป็นไปได้ต่างๆ อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโง่ การแสดงไหวพริบปฏิภาณ การแก้เผ็ดแก้ลํา 
การพนันขันต่อ การเดินทางผจญภัยที่ก่อเรื่องผิดปกติในแง่ขบขันต่างๆ ตัวเอกของเรื่องอาจจะเป็นคน
ที่ โ ง่ เ ข ล า ที่ สุ ด  แ ล ะ ทํ า เ รื่ อ ง ผิ ด ป ก ติ วิ สั ย ม นุ ษ ย์ ที่ มี ส ติ ปั ญ ญ า ธ ร ร ม ด า เ ข า ทํ า กั น 
          10.  นิทานเรื่องโม้  นิทานที่เป็นเรื่องโม้ของไทย อาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ เรื่องโม้
เกี่ยวกับสิ่งที่ใหญ่โตอย่างเหลือเชื่อ เรื่องโม้เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ หรือพลังมหาศาลอย่าง
เหลือเชื่อ และเรื่องโม้เกี่ยวกับเหตุการณ์อันผิดวิสัย หรือเหตุบังเอิญอย่างเหลือเชื่อ 

11.  นิทานเข้าแบบ มี 2 ประเภท คือ นิทานไม่รู้จบ นิทานประเภทนี้ไม่มีอะไรมากมัก
เกี่ยวกับการนับ ผู้เล่าสามารถที่จะเล่าไปได้นานเท่าที่ผู้ฟังต้องการโดยเรื่องไม่มีวันจบ ปกติผู้ฟังมักจะ
รําคาญจนต้องบอกให้หยุดเล่านิทานไม่รู้จบของไทยมักเริ่มเรื่องด้วยการปูพ้ืนให้น่าสนใจ จนผู้ฟังตาม
ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ แล้วพอถงึตอนี้หนึ่งก็จะหยุดเล่า ผู้ฟังคาดว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจต่อไป ก็จะคะยัน
คะยอให้เล่า ผู้เล่าก็จะเล่าออกมาทีละประโยค โดยเปลี่ยนจํานวนตัวเลขเท่านั้น จึงสามารถทําให้เล่า
เรื่องไปได้โดยไม่รู้จบ อย่างไรก็ตาม นิทานประเภทนี้นับว่ามีประโยชน์ในด้านการสอนการนับจานวน
ให้แก่เด็กๆ 

นิทานลูกโซ่ และนิทานลูกโซ่ การแบ่งตามรูปแบบ การเล่านิทาน นิทานประเภทเล่าซ้ําซาก
หรือเล่าไม่รู้จบ (Cumulative Tale) มีวิธีเล่าเฉพาะมักเล่นคํามักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งที่
เกิดขึ้นซ้ําหลายๆ ครั้งหรือเกี่ยวกับสิ่งหลายๆ สิ่ง มีการแจกแจงเรียงลาดับจานวนเลขหรือวันเดือนปี
นิทานลูกโซ่ของไทยที่รู้จักกันดีก็คือ นิทานตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า 
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ภาพที่ 2.13 นิทานตากับยายปลูกถ่ัวปลูกงาให้หลานเฝ้า  
ที่มา : http://www.taiwisdom.org/bkfch/scrnbk/scnbk4-7/scnbk4-7-45 

 
เรไร ไพรวรรณ์  (2551) การแบ่งนิทานมีวิธีการแบ่งและใช้คําแตกต่างกันไปบ้าง ในที่นี้จะได้

จัดจําแนกประเภทนิทานตามรูปแบบของนิทานออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 
1. นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง (fairy tale) ลักษณะที่เห็นเด่นชัด คือเป็นเรื่อง

ค่อนข้างยาว มีเหตุการณ์ที่เป็นจุดขัดแย้งประกอบอยู่หลายเหตุการณ์ หรือหลายอนุภาค เนื้อเรื่องจะ
ประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งพ้นวิสัยมนุษย์ สถานที่เกิดเหตุ ไม่แน่ชัดว่ามีอยู่ที่ใด ตัวเอก
ของเรื่องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีบุญบารมี มีของวิเศษที่สามารถต่อสู้อุปสรรคขวากหนามทําให้
ศัตรูพ่ายแพ้ไปในที่สุด และจบลงด้วยความสุข เช่น เรื่องโสนน้อยเรือนงาม ปลาบู่ทอง นางสิบสอง 
สังข์ทอง เป็นต้น (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2518, หน้า 106) เนื้อหาของนิทานประเภทนี้สนุกสนาน
ตื่นเต้น การดําเนินเรื่องอยู่ในโลกของจินตนาการ มีความมหัศจรรย์จากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของตัว
ละครที่เป็นอมนุษย์ เช่น ยักษ์ เทวดา หรือพญานาค เข้ามาเกี่ยวข้องในบางแห่งจึงเรียกนิทานประเภท
นี้ว่า “นิทานมหัศจรรย์” และ ด้วยเนื้อเรื่องสนุกสนานดังกล่าว ปัจจุบันจึงมีผู้นํามาดัดแปลงสําหรับใช้
แสดงลิเก ละคร ภาพยนตร์ และการแสดงอ่ืนๆ 

2. นิทานท้องถิ่นหรือนิทานประจําท้องถิ่น (legend) นิทานประเภทนี้ผู้เล่าจะเล่าด้วยความ
เชื่อว่า เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและมักมีหลักฐาน อ้างอิงประกอบเรื่อง มีตัว
บุคคลจริงๆมีสถานที่จริงๆกําหนดไว้แน่นอนกว่าในนิทานปรัมปรา เช่น พระร่วง เจ้าแม่สร้อย
ดอกหมาก ท้าวแสนปม เมืองลับแล พระยากง พระยาพาน เป็นต้น 
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3. นิทานประเภทอธิบายหรือนิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale) เป็นเรื่องที่ตอบคําถาม
ว่าทําไม เพ่ืออธิบายความเป็นมาของบุคคล สัตว์ ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติอธิบายชื่อสถานที่
ต่างๆสาเหตุของความเชื่อบางประการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้ นิทานประเภทนี้ของไทย
ได้แก่ เหตุใดกาจึงมีสีดํา ทําไมมดตะนอยจึงเอวคอด ทําไมจึงห้ามนําน้ําส้มสายชูเข้าเมืองลพบุรี ปู่ โสม
เฝ้าทรัพย์ นิทานที่พบมากคือ เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ เช่น เกาะหนู เกาะแมว ในจังหวัดสงขลา ถ้ําผา
นางคอย จังหวัดแพร่ เขาตาม่องล่าย เป็นต้น 

4. นิทานชีวิต (novella or romantic tales) เป็นเรื่องค่อนข้างยาว ประกอบด้วยหลาย
อนุภาค หลายตอน (กิ่งแก้ว อัตถากร, 2519, หน้า 15) เนื้อหาของนิทานคล้ายชีวิตจริงมากขึ้น ตัว
ละครในนิทานประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นคนธรรมดาสามัญมากกว่า ท้าวพระยามหากษัตริย์ มี
บทบาท การใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไป แก่นของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความโกรธ 
ความหลง ความกลัว การผจญภัย สะเทือนอารมณ์มากกว่านิทานปรัมปรา ตัวเอกของเรื่องต้องใช้ภูมิ
ปัญญา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคของชีวิต แสดงความกล้าหาญ 
อดทน อดกลั้น เอาชนะอุปสรรค ศัตรู จนบรรลุจุดหมายไว้ ฉากและบรรยากาศของนิทานชนิดนี้มี
ลักษณะสมจริงมากขึ้น นิทานชีวิตของไทยที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ เรื่องขุนช้างขุนแผน พระลอ ไกรทอง 
ของตะวันตก ได้แก่ นิทานชุดเดคาเมรอน ของตะวันออก ได้แก่ นิทานอาหรับราตรี 

5. นิทานเรื่องผี (ghost tales) เป็นนิทานที่มีตัวละครเป็นผี วิญญาณ มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผี 
ผีหลอก ผีสิง เนื้อเรื่องตื่นเต้นเขย่าขวัญ ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังค่อนข้างเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง นิทานเรื่องผีนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยในเรื่องวิญญาณ และภูติผีต่างๆ อย่างชัดเจน ผีหรือวิญญาณใน
นิทานจะมาปรากฏร่างหรือการกระทําก็เพ่ือให้ความ ช่วยเหลือ เพื่อแก้แค้นและเพ่ือแสดงอิทธิฤทธิ์ 

6. นิทานวีรบุรุษ (hero tale) เป็นนิทานที่กล่าวถึงคุณธรรม ความสามารถ ฉลาดเฉลียว 
ความกล้าหาญของบุคคล ส่วนมากเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบ้านเมือง นิทานประเภทนี้คล้ายคลึงกับ
นิทานปรัมปรา คือ ตัวเอกเป็นวีรบุรุษเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างกันคือ นิทานวีรบุรุษมักกําหนด
สถานที่ และเวลาในเรื่องแน่ชัดขึ้น แก่นเรื่องของนิทานวีรบุรุษเป็นเรื่อง วีรกรรมของตัวเอกซึ่งเกิดจาก
การต่อสู้เพ่ือคนส่วนใหญ่ การผจญภัยต่างๆที่เก่งกล้าเกินกว่า คนทั่วไป นิทานวีรบุรุษของภาค
ตะวันตก เช่น โรบินฮู้ด เฮอร์คิวลิส ของไทย เช่น ไกรทอง เจ้าสายน้ําผึ้ง พระร่วงวาจาสิทธิ์ เป็นต้ น 
ชื่อบุคคล ชื่อบ้านเมือง เหตุการณ์หรือเค้าเรื่องมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่ด้วย แต่เล่าตกแต่งเพ่ิมเติม
เสริมข้ึนจนเป็นรูปนิทานไป 

7. นิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคําสอน (fable) เป็นเรื่องสั้นๆไม่ สมจริง มีเนื้อหาใน
เชิงสอนใจ ให้แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องทํานองคลองธรรม บางเรื่องสอนโดยวิธีบอกตรงๆ 
บางเรื่องให้เป็นแนวเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ ในบางแห่งจึงเรียกนิทานประเภทนี้ว่า นิทานอุทาหรณ์
บ้าง หรือนิทานสุภาษิตบ้าง ตัวละครในเรื่องอาจจะเป็นคน สัตว์ หรือเทพยดา เป็นตัวดําเนินเรื่อง 
สมมติว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น เรื่องหนู กัดเหล็ก นิทานอีสป นิทานจากปัญจตันตระ    
เป็นต้น 

8. นิทานศาสนา (religious tale) เป็นนิทานเกี่ยวกับศาสนา พระเจ้า นักบวชต่างๆ มีประวัติ
อภินิหารหรืออิทธิฤทธิ์ เรื่องลักษณะนี้ของชาวตะวันตกมีมาก เช่น เรื่องพระเยซู และนักบุญต่างๆ 
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ของไทยก็มีบ้างที่เกี่ยวกับอภินิหารของนักบวชที่เจริญภาวนามีฌาณแก่กล้า มีอิทธิฤทธิ์พิเศษ เช่น 
เรื่องหลวงพ่อทวด สมเด็จเจ้าแตงโม เป็นต้น 

9. นิทานชาดก (jataka tales) ชาดก หมายถึง เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 359) เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงประวัติและพระจริยวัตร ของพระพุทธเจ้า
เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในภพภูมิต่างๆ เป็นคนบ้าง เป็น สัตว์บ้าง ไม่ว่าพระพุทธเจ้า
จะไปเสวยพระชาติเป็นอะไรก็ตาม จะมีคุณสมบัติ แตกต่างจากผู้อ่ืนที่เห็นได้ชัดอยู่ 2 ประการ คือ รูป
สมบัติ จะมีร่างกายสมบูรณ์ ถ้าเป็นสัตว์จะเป็นเพศผู้ ถ้าเป็นคนจะเป็นเพศบุรุษ มีความสง่างามเป็นที่
ประทับตาประทับใจแก่ผู้พบเห็น และมีน้ําเสียงไพเราะ และธรรมสมบัติ คือ จะมีคุณธรรมสูง 
โดยเฉพาะทศบารมี (พิสิฐ เจริญสุข, 2539, หน้า 3-4) ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมม์ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา แทรกคติธรรมคําสอนไว้ในเนื้อเรื่อง ท้ายเรื่องของนิทานชาดก
มักจะบอกการกลับชาติมาเกิดของตัวละครสําคัญในเรื่อง นิทานชาดกที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ ทศชาดก 
โดยเฉพาะชาดกเรื่องสุดท้ายคือ พระเวสสันดร 

11. นิทานสัตว์ (animal tale) เป็นนิทานที่มีตัวเอกเป็นสัตว์ แต่สมมติให้มี ความนึกคิด การ
กระทําและพูดได้เหมือนคน มีทั้งที่เป็นสัตว์ป่า และสัตว์บ้าน บางทีก็เป็นเรื่องที่มีคนเกี่ยวข้องด้วยและ
พูดโต้ตอบ ปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นคนด้วยกัน บางเรื่องก็แสดงถึงความเฉลียวฉลาด หรือความโง่เขลา
ของสัตว์ บางทีก็เป็นเรื่องของสัตว์ที่มีลักษณะเป็น ตัวโกงคอย กลั่นแกล้งสัตว์อ่ืน แล้วก็ได้รับความ
เดือดร้อนเอง นิทานสัตว์ถ้าเล่าโดยเจตนาจะสั่งสอนคติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน ก็จัดเป็น
นิทานคติสอนใจ 

12. นิทานตลก (jest) ส่วนใหญ่เป็นนิทานสั้นๆซึ่งจุดสําคัญของเรื่องอยู่ที่พฤติกรรม        
หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต่างๆ อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโง่ การแสดงไหวพริบปฏิภาณ    
การแก้เผ็ดแก้ลํา การพนันขันต่อ การเดินทางผจญภัยที่ก่อเรื่องผิดปกติในแง่ขบขันต่างๆ ตัวเอกของ
เรื่องอาจจะเป็นคนที่โง่เขลาที่สุด และทําเรื่องผิดปกติวิสัยมนุษย์ที่มีสติปัญญาธรรมดาเขาทํากัน เช่น 
เรื่องศรีธนญชัย หัวล้านนอกครู เป็นต้น 

          นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนิทานตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมักจะมีลักษณะหยาบโลน มัก
เล่ากันเฉพาะกลุ่มและบางโอกาสเท่านั้น แต่มีข้อน่าสังเกตอยู่ประการหนึ่ง คือ นิทานลักษณะนี้ของ
ไทยมักจะใช้กลวิธีทางภาษา คือ การผวนคํามาเป็นข้อขบขัน ถ้าผู้ฟังผวนคําไม่ได้หรือไม่เป็นก็จะ
กลายเป็นตัวตลกเสียเอง เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศของไทยมักจะให้ตัวละครเป็นพระ ชี ซึ่งโดยปกติต้อง
ประพฤติอยู่ในพรหมจรรย์ แต่กลับประพฤติผิดศีล ข้อห้าม หรือให้เป็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมระหว่างพ่ีเขยกับน้องเมีย ลูกเขยกับแม่ยาย เป็นต้น 

13. นิทานเข้าแบบ (formula tale) เป็นนิทานที่มีแบบแผนในการเล่าเป็นพิเศษแตกต่างจาก
นิทานประเภทอ่ืนๆ เช่น ที่เล่าซ้ําต่อเนื่องกันไป หรือมีตัวละครหลายๆตัว พฤติกรรมเกี่ยวข้องกันไป
เป็นทอดๆ นิทานประเภทนี้แบ่งได้เป็น 4 ชนิด (วิมล ดําศรี, 2539, หน้า 48-49) คือ 

         13.1 นิทานไม่รู้จบ เป็นนิทานที่มีความยาวไม่จํากัด เล่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุด
จบ จนกว่าผู้ฟังจะเบื่อหน่าย มักเป็นเรื่องเก่ียวกับการนับ หรือการกระทําซ้ําๆ นิทานลักษณะนี้เหมาะ
กับความสนใจของเด็ก  
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         13.2 นิทานไม่จบเรื่อง เป็นนิทานที่ผู้เล่าเล่าหยอกเย้าผู้ฟังให้เกิดความสนุกสนาน     
ผู้เล่ามักจะเริ่มต้นจากเรื่องที่น่าสนใจในท้องถิ่น แล้วก็จะหาทางให้เรื่องจบลงอย่างกระทันหัน ทั้งๆที่
ไม่น่าจะจบ 

         13.3 นิทานหลอกผู้ฟัง เป็นนิทานที่ผู้เล่ามีเจตนาให้ผู้ ฟังมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน
อาจจะมีคําถามให้ตอบ ผู้ฟังคาดว่าคําตอบน่าจะถูกต้อง แต่เมื่อเฉลยแล้วจะเป็นคําตอบที่น่าขันและ
ไม่มีเหตุผล 

         13.4 นิทานลูกโซ่ เป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่ดําเนินไปอย่างเดียว แต่มี ตัวละครหลาย
ตัวและมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องเป็นทอดๆพฤติกรรมนั้นอาจจะไม่สัมพันธ์กับ ตัวละครเดิมก็ได้ นิทาน
ลูกโซ่ของไทยซึ่งท่ีรู้จักกันทั่วไป คือ เรื่องยายกะตาปลูกถั่วปลูกงา ให้หลานเฝ้า 

14. นิทานปริศนา (riddle tale) เป็นนิทานที่มีการผูกถ้อยคําเป็นเงื่อนงําให้ทายหรือให้คิดไว้
ในเนื้อเรื่อง อาจไว้ท้ายเรื่อง หรือตอนสําคัญๆของเนื้อเรื่องก็ได้เพ่ือผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความรู้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟังหรืออ่าน นิทานปริศนาที่พบมากในไทยได้แก่ นิทานปริศนาธรรม 
นิทานเวตาลที่เรารับเข้ามาก็จัดเป็นนิทานปริศนา อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่รู้จักคือเรื่องสงกรานต์ 

นพวรรณ ยุติธรรม (2556:1-2, อ้างอิงในประคอง นิมมานเหมินท์, 2543, หน้า 8 – 33 ) มี
การแบ่งประเภทของนิทานโดยใช้แบบของ นิทานหรือลักษณะของเนื้อเรื่องเป็นเครื่องมือในการแบ่ง 
สามารถแบ่งอย่างกว้างๆได้ดังนี้  

1. นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง (fairy tale) เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาว มีเหตุการณ์
หลาย ๆ เหตุการณ์ประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องราว มีทั้งเหตุการณ์ ที่ขัดแย้งกันและคล้อยตามกัน ตัวเอก
ของเรื่องมักมี คุณสมบัติพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เนื้อเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นเต็ม
ไปด้วยจินตนาการ ต้นร้ายปลายดีช่วงเวลาและสถานที่ของเรื่องไม่ชัดเจน มักขึ้นต้นเรื่องว่า 
“กาลครั้งหนึ่ง ณ เมืองแห่งหนึ่ง…” เช่น ปลาบู่ทอง สังข์ทอง เป็นต้น  

2. นิทานท้องถิ่น (legend or sage) ลักษณะ คล้ายนิทานปรัมปราแต่เนื้อเรื่องจะสั้นกว่า มัก
เป็นเรื่อง เกี่ยวกับความเชื่อ คตินิยม ขนบประเพณีมีการอ้างอิง หลักฐานประกอบในลักษณะของ
สถานที่จริง ตัวบุคคล จริง เพ่ือความน่าเชื่อถือ เช่น เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก พระยากงพระยาพาน 
เป็นต้น  

3. นิทานอธิบาย (explanatory tale) ลักษณะ คล้ายนิทานปรัมปราและนิทานท้องถิ่น เนื้อ
เรื่องจะตอบ คําถามเรื่องความเป็นมาของสถานที่เช่น ผาแดงนางไอ่ เขาตาม่องล่าย ผานางคอย เป็น
ต้น รวมทั้งตอบ คําถามเรื่องปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น ทําไมมด ตะนอยจึงเอวคอด กําเนิดดาว
ลูกไก่ เป็นต้น  

4. นิทานชีวิต (novella or romantic tale) เรื่องราวค่อนข้างยาวและมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ชีวิต จริงของมนุษย์ทั่วไป เนื้อเรื่องมีทั้ง รัก โลภ โกรธ หลง กลัว ตัวเอกต้องใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา ต้องเข้มแข็งอดทนและกล้าหาญ เช่น ขุนช้างขุนแผน พระลอ เป็นต้น  

5. นิทานเรื่องผี(ghost tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อ เนื้อเรื่องตื่นเต้นเขย่าขวัญ ตัวเอก
เป็นวิญญาณ ภูตผีซึ่งจะปรากฏตัวแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอน สิงสู่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือมนุษย์หรือ
แก้แค้น เช่น แม่นาค พระโขนง ผีกองกอย ผีกระสือ ผีกระหัง เป็นต้น  
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6. นิทานวีรบุรุษ (hero tale) เล่าถึงคุณธรรม ความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด การเป็น
แบบอย่างที่ดี การต่อสู้หรือวีรกรรมของตัวเอกที่มักเป็นวีรบุรุษของ เผ่าพันธุ์รวมทั้งการผจญภัยต่าง ๆ 
ของตัวเอกที่เก่งกล้า เกินกว่ามนุษย์ท่ัวไป เช่น ไกรทอง โรบินฮู้ด เฮอร์คิวลิส เป็นต้น  

7. นิทานคําสอน (fable) เป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ มีเนื้อหาสอนใจ สอนการดําเนินชีวิต การปฏิบัติ
ตัวที่ดี มีทั้งการบอกเล่าแบบตรง ๆ และเล่าเปรียบเทียบเป็น อุทาหรณ์ ตัวเอกเป็นได้ทั้ง คน สัตว์ 
เทพยดา เช่น นิทานสุภาษิตต่างๆ นิทานอีสป เป็นต้น  

8. นิทานศาสนา (religious tale) เป็นเรื่อง ประวัติของบุคคลในศาสนา อาจมีการแสดง
อิทธิฤทธิ์ หรืออภินิหารประกอบ เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู 4 หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เป็นต้น  

9. นิทานชาดก (jataka tale) เป็นเรื่องของ พระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ 
เนื้อเรื่อง ถ่ายทอดถึงคุณธรรมขั้นสูง โดยเฉพาะทศบารมีได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญาวิริยะขันติ
สัจจะอธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด เช่น ทศชาติชาดกเป็นต้น 10. 
เทพนิยายหรือเทพปกรณัม (myth) ตัวเอก จะเป็นเทพยดา นางฟ้า และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พระอินทร์ นางสงกรานต์ เมขลากับรามสูร เป็นต้น  

11. นิทานสัตว์ (animal tale) ตัวเอกจะเป็น สัตว์ที่สมมติให้มีความรู้สึกนึกคิดและพูดได้
แบบมนษุย์ เนื้อเรื่องแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดโง่เขลาซื่อสัตย์ คดโกง และอ่ืน ๆ ที่เป็นพฤติกรรม
ทั่ว ๆ ไปของมนุษย์ ส่วนใหญ่เนื้อเรื่องจะสั้น ๆ แทรกคติสอนใจประเภททําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่วเช่น 
นิทานอีสป เป็นต้น  

12. นิทานตลก (jest or merry tale) เป็นเรื่องสั้น ๆ เล่าถึงพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่
น่าจะเป็นไปได้ หรือเรื่องที่เกิดจากความโง่ การแก้เผ็ด การพนันขันต่อ เน้นพฤติกรรมผิดปกติที่บุคคล
ทั่วไปเห็นเป็นเรื่องตลก ขบขัน รวมถึงเรื่องทางเพศที่ถ่ายทอดผ่านการใช้กลวิธี ทางภาษาประเภทคํา
ผวน มักแทรกแง่คิดการปฏิบัติตน ไว้ด้วยเช่น ศรีธนญชัย หัวล้านนอกครูเป็นต้น  

13. นิทานเข้าแบบ (formula tale) เป็นเรื่อง เล่าที่มีแบบแผนในการเล่าแตกต่างจากนิทาน
ประเภท อื่น ได้แก่ นิทานไม่รู้จบ นิทานไม่จบเรื่อง มีเจตนา หยอกเย้าผู้ฟังให้สนุกสนาน มีส่วนร่วมใน
การเล่านิทาน ช่วยแต่งเรื่อง หรือตอบคําถาม เมื่อผู้ฟังติดตามฟังอย่าง ตั้งอกตั้งใจก็จะหยุดเล่าเพ่ือให้
ผู้ฟังคะยั้นคะยอให้ เล่าต่อ ผู้เล่าก็จะเล่าออกมาทีละประโยคโดยเปลี่ยน เพียงจํานวนหรือตัวเลข
เท่านั้น จึงเล่าต่อไปได้โดยไม่จบ นิทานประเภทนี้มีประโยชน์ในการสอนนับเลขให้แก่ เด็กๆเช่น สิงโต
กับสุนัขจิ้งจอกเป็นต้น นิทานหลอกคนฟัง นิทานลูกโซ่ เป็นเรื่องที่ตัวละครมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกัน 
ไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดจบ เช่น ยายกะตาปลูกถั่วปลูกงา ให้หลานเฝ้าเป็นต้น  

14. นิทานปริศนา (riddle tale) เป็นนิทานที่ผูก เงื่อนงําให้ผู้ฟังทาย คิดตาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ต่อเรื่องท่ีเล่าได้เช่น นิทานปริศนาธรรมต่าง ๆ นิทาน เวตาล เป็นต้น 

จากประเภทของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยดังที่กล่าวมาข้างต้น  นิทานมีหลายประเภท       
ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้  2 หมวดด้วยกัน คือ นิทานสมัยเก่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและอภินิหาร ส่วนนิทานสมัยใหม่ 
มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันส่งเสริม ความรู้และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น การจําแนกนิทานออกเป็นประเภท
ต่างๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาจากทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ด้วย  เพราะนิทานเรื่องหนึ่งอาจจัด
อยู่ได้หลายประเภทที่มีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของเนื้อหา เค้าโครงเรื่องเดียวกัน สาระ ความรู้ 
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และแทรกคติสอนใจ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งประเภทของนิทานได้ อย่าง
กว้างจําเป็นต้องอาศัยการพิจารณาจากทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ด้วย  เพราะนิทานเรื่องหนึ่งอาจจัดอยู่
ได้หลายประเภท   

 
การแบ่งตามรูปแบบการเล่านิทาน 

การแบ่งประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน สามารถจําแนกและแบ่งได้ตามเนื้อหา
สาระที่เป็นเรื่องราวของนิทาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้อธิบายวิธีการแบ่งประเภทนิทานตาม
รูปแบบนิทาน มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของนิทานออกเป็นหลายประเภท โดยใช้การแบ่งที่
แตกต่าง กันไป เช่น   

 นพวรรณ ยุติธรรม (2556:1-2 ,อ้างอิงใน กิ่งแก้ว เพ็ชราช, 2528, หน้า 12- 13) การแบ่ง
ประเภทของนิทานนั้นมีทฤษฎีที่สามารถนํามาใช้พิจารณาแบ่งประเภทของนิทานได้ดีอยู่ทฤษฎีหนึ่ง  
คือ “กฎวรรณกรรมพ้ืนบ้านของเอกเซล ออลริค (Axel Olrik)” โดยเขามี ความเชื่อว่าวรรณกรรม
พ้ืนบ้านมีกฎที่เป็นความจริง เฉพาะของตัวมันเอง ดังนี้  

1. กฎของการเริ่มเรื่องและการจบเรื่อง (The law of opening and closing) ไม่ได้เริ่มเรื่อง
หรือจบเรื่อง ลงในทันทีทันใด การเริ่มเรื่องจะเริ่มจากความสงบไปสู่ ความตื่นเต้น ส่วนการจบเรื่องจะ
เริ่มจากความตื่นเต้นแล้วคลี่คลายไปสู่ความสงบ 

 2. กฎของการซ้ํา (The law of repetition) เป็นการเน้นความสําคัญของบุคคล สิ่งของ 
สถานที่หรือ เหตุการณ์โดยการซ้ําฉาก เพ่ือความหนักแน่นหรือความ สมบูรณ์ของเนื้อเรื่อง  

3. กฎของจํานวนสาม (The law of three) มักปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ้านตามความเชื่อ
ทาง ศาสนาที่เชื่อว่าธรรมชาติจะจัดระบบของตัวมันเองด้วย จํานวนสาม ซึ่งถือเป็นจํานวนสูงสุดของ
บุคคลและสิ่งของ เช่น พ้ืนดิน-ท้องฟ้า-ทะเล, สวรรค์-โลก-นรก, อดีต- ปัจจุบัน-อนาคต เป็นต้น (มี
บ้างที่ความเชื่อในบางศาสนา ใช้จํานวนสี่) นอกจากนี้กฎของจํานวนสามยังหมายถึง การที่ตัวละคร 3 
ตัว ปรากฏในเวลาเดียวกัน และแต่ละ ตัวจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  

4. กฎของตัวละคร 2 ตัว ในหนึ่งฉาก (The law of two to a scene) ในฉากหนึ่งมักจะมีตัว
ละคร ที่มีบทบาทสําคัญต่อกัน 2 ตัว เช่น เด็กหนุ่มกับมังกร เด็กน้อยกับแม่ของเขาเป็นต้น  

5. กฎของความตรงกันข้าม (The law of contrast) เป็นกฎสําคัญพ้ืนฐานในการสร้างโครง
เรื่องที่ต้อง มีความตรงกันข้ามกันของตัวละครและการกระทํา เช่น ความร่ํารวยกับความยากจน คน
หนุ่มกับคนแก่ คนโง่กับคนฉลาด พระเอกกับผู้ร้ายเป็นต้น  

6. กฎของฝาแฝด (The law of twins) อาจเป็นคู่แฝดจริง เป็นคู่พ่ีกับน้อง หรือตัวละคร 2 
ตัว ที่มีบทบาทเหมือนกันและตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน หากทั้งคู่มีความต่างกันก็มักจะมีบทบาท
ต่อกันเสมอ เช่น คนดีกับคนชั่วต่อสู้กันเพื่อแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน เป็นต้น  

7. กฎความสําคัญของตําแหน่งต้นและ ตําแหน่งท้าย (The important of initial and final 
position) เป็นการจัดลําดับของตัวละครหรือสิ่งของ ในเรื่อง หากมีตัวละครหรือสิ่งของจํานวนมาก 
มักจะกล่าว ถึงลําดับแรกก่อนแล้วจึงเน้นลําดับสุดท้าย โดยตัวละคร ตัวสุดท้ายมักจะมีความสําคัญ
และได้รับความเห็นอก เห็นใจมากท่ีสุด  
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8. กฎของโครงเรื่องเดียว (The law of the single strand) ดําเนินเรื่องไปเรื่อย ๆ ไม่
สลับซับซ้อน 3 ไม่ย้อนกลับไปบรรยายรายละเอียดที่ขาดหายไป หาก ต้องการทราบเรื่องที่ผ่านไปแล้ว
จะต้องพิจารณาจากบท สนทนาของตัวละคร  

9. กฎแบบอย่าง (The law of patterning) เป็นระเบียบที่รักษาไว้ซึ่งค่าของความสวยงาม
ในตัวเรื่อง บทบาทของตัวละครหรือสถานการณ์ โดยคําพูดของ ตัวละครจะซ้ําแบบเดิม เช่น เด็กหนุ่ม
คนหนึ่งเข้าไปใน ดินแดนของยักษ์3 วันติดต่อกัน ในแต่ละวันเขาจะเผชิญ กับยักษ์ตนหนึ่งและโต้เถียง
กันด้วยคําพูดท่ีเหมือนกัน ทุกครั้งแล้วฆ่ายักษ์แต่ละตัวในสภาพเดียวกันทุกครั้ง  

10. กฎแห่งภาพ (The use of tableaux scenes) เป็นการพรรณนาให้เห็นภาพฉากสําคัญ
และน่าประทับ ใจ  

11. กฎของความสมเหตุสมผล (The logic of the sage) ความเชื่อในปาฏิหาริย์ ความ
มหัศจรรย์ เวทมนตร์คาถา เป็นพ้ืนฐานของกฎนี้ ซึ่งเป็นไปได้ และเป็นความสมเหตุสมผลภายในเรื่อง
นั้น ๆ จะนํามา เปรียบเทียบกับความเป็นจริงในโลกไม่ได้  

12. กฎเอกภาพของโครงเรื่อง (The unity of plot) ส่วนประกอบของเรื่องราวทั้งหมด
จะต้องมุ่งสู่โครง เรื่องหลักเพียงจุดเดียว  

13. กฎของการเพ่งจุดสนใจที่ตัวละครตัวเอก (The concentration on a leading 
character) จะเน้น บรรยายถึงตัวละครเอกในเรื่องมากกว่าตัวละครตัวอ่ืน ๆ โดยจะเน้นบุคลิกของตัว
ละครเอกให้เด่นไว้เสมอ  

นอกจากนี้ นพวรรณ ยุติธรรม ยังมีการแบ่งประเภทของนิทาน โดยใช้เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการแบ่งด้วย ดังนี้  

1. นิทานเขตอินเดีย มีนิทานศาสนาและนิทาน ชาดกของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธและ
ศาสนาอ่ืน ๆ นักมานุษยวิทยาถือว่าอินเดียเป็นแหล่งกําเนิดใหญ่ แห่งนิทาน ต่อมาจึงได้แพร่กระจาย
ไปเกือบทั่วโลก  

2. นิทานเขตประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเขตนี้ใช้ภาษาอาหรับ มีขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกัน และถือว่าการเล่า นิทานเป็นอาชีพสําคัญ มีนักเล่านิทาน
อยู่ทั่วไป นิทาน สําคัญ ได้แก่ พันหนึ่งทิวา (Thousand and One Night)  

3. นิทานเขตชนชาติยิวในเอเชียไมเนอร์ มี ชนชาติยิวเป็นตัวกลางถ่ายทอดนิทานจากเอเชีย
ไปยุโรป และจากยุโรปมาเอเชีย มีนิทานจํานวนมากที่เล่ากัน แพร่หลายในชุมชนชาวยิวที่ตั้งถ่ินฐานอยู่
ในยุโรปและ อเมริกา  

4. นิทานเขตสลาวิก เป็นดินแดนในเขตตะวัน ออกของรัสเซียแผ่ขยายไปจนถึงตอนกลางของ
ไซบีเรีย เป็นนิทานของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาสลาวิก (ภาษาสลาวิก เป็นภาษาแม่ของชาวสลาฟที่ส่วนใหญ่
ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน ยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรบอลข่าน) 

 5. นิทานเขตรัฐต่างๆ ทางตะวันออกของทะเล บอลติก ได้แก่ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย 
และ ลิทัวเนีย  

6. นิทานเขตแหลมสแกนดิเนเวียได้แก่สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เกาะฟาโร (Faroe Island) 
และ ไอซแลนด์(Iceland) 
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 7. นิทานเขตเยอรมนีนิทานในเขตนี้มีลักษณะ ผสมจากหลายถิ่น เนื่องจากเยอรมนีมีเขต
ติดต่อกับทาง ตะวันออกของประเทศสโลวาเกีย และยังติดต่อกับ ประเทศในยุโรปตะวันตกและยุโรป
ใต้อีกด้วย นิทาน ในเขตนี้จึงมีลักษณะคล้ายกับนิทานของประเทศแถบ ทะเลบอลติก โบฮิเมีย 
ยูโกสลาเวีย ฮังการีเบลเยี่ยม 5 และเนเธอร์แลนด์  

8. นิทานเขตฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสเป็น แหล่งกําเนิดวัฒนธรรมของยุโรปแห่งหนึ่ง มีนิทาน
ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมเล่าสืบต่อกันมาและกระจายไปทั่วยุโรป นิทานเหล่านี้ได้ติดตามชาวฝรั่งเศสที่ไปตั้ง
ถิ่นฐาน ในแถบต่าง ๆ ของโลกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา (แถบรัฐ ลุยเซียนาและมิสซูรี)และในทวีปอัฟ
ริกา  

9. นิทานเขตสเปนและโปรตุเกส ดินแดนแถบนี้ เคยถูกแขกมัวร์ปกครองอยู่เป็นเวลานานถึง 
700 ปี นิทานจึงมีลักษณะแตกต่างออกไปจากแถบอ่ืน ๆ ด้วยว่า มีอิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลาม
ปรากฏปะปนอยู่ กับอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายคาทอลิก มีนิทานเกี่ยวกับ
เทวดาและนักบุญ มากมาย เมื่อชาวสเปนและโปรตุเกสอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ที่อ่ืน เช่น ในอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ก็นํานิทาน ติดไปเล่าด้วย  

10. นิทานเขตอิตาลีนิทานในแถบนี้ได้กระจาย ต่อเนื่องไปยัง ซิซีลีซาร์ดิเนีย เกาะคอร์ซิกา 
และเกาะ มอลตา ด้วย  

11. นิทานเขตอังกฤษนิทานของอังกฤษมีไม่มากนัก แต่มีนิทานที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือแจ็ค
ผู้ฆ่ายักษ์  

12. นิทานเขตสกอตแลนด์และไอร์แลนด์นิทาน ในเขตนี้มีผู้นําไปแปลเป็นภาษาอ่ืนหลาย
ภาษา และ ถ่ายทอดไปทั่วโลก  

ไพพรรณ อินทนิส (2544 : 27) ได้แบ่งประเภทนิทานไว้ดังนี้คือ การแบ่งนิทานตามรูปแบบ 
(Form) และการแบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน (Type Index)  

 1.  การแบ่งนิทานตามรูปแบบ (Form)     
 1.1 นิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย (Fairy Tale) มักจะกําหนดสถานที่เลื่อนลอย 

ไม่แน่ชัด เช่น ในกาลครั้งหนึ่งมีเมืองๆ หนึ่งมีตัวละครมีฤทธิ์เดชมากถ้าเป็นชายยากจนจะแต่งงานกับ
หญิง สูงศักดิ์  เช่น สังข์ทอง ปลาบู่ทอง สโนว์ไวท์  ซินเดอเรอล่า   

 1.2 นิทานท้องถิ่น (Legend) หรือที่เรียกว่า “ตํานาน” มักเป็นเรื่องขนาดสั้น  
เกี่ยวกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเรื่องพิสดาร แต่เชื่อว่าเกิดข้ึนจริง เช่น เรื่องพระยากง 
พระยาพาน พระร่วง นิทานท้องถิ่นอาจจะแยกย่อยได้ ดังนี้    
    1.2.1  นิทานประเภทอธิบาย (Explanatory TaleหรือEtiological Tale) 
เช่น ทําไมห้ามนําน้ําส้มสายชูเข้ามาในเมืองลพบุรี อธิบายว่าสถานที่ต่างๆ เหตุใดจึงมีชื่อเช่นนั้น
อธิบายปรากฏการณ์ เช่น เหตุใดพระราหูกับพระจันทร์จึงเป็นอริต่อกัน เหตุใดกาจึงมีขนดํา  
       1.2.2  นิทานเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ เช่น โชคลาภ      

1.2.3  นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้และลายแทง     
1.2.4  นิทานวีรบุรุษ (Hero Tale)/กล่าวถึง ความสามารถ        
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ความองอาจกล้าหาญของบุคคล นิทานวีรบุรุษคล้ายคลึงนิทานปรัมปราซึ่งมีตัวเอกเป็นวีรบุรุษ
เหมือนกันแต่นิทานวีรบุรุษมีการกําหนดเวลาแน่นอน จะมีเรื่องพ้นวิสัยมนุษย์อยู่บ้างแต่เชื่อว่ามีเค้า
เรื่องจริง     

1.2.5  นิทานคติสอนใจเป็นเรื่องสั้น ๆ    
   1.3  เทพปกรณัม (Myth) ตัวบุคคลในเรื่องมักเกี่ยวกับความเชื่อ เช่น เรื่องพระ
อินทร์ ท้าวมหาสงกรานต์ เมขลา - รามสูร     

1.3.1  นิทานเรื่องสัตว์ (Animal Tale)/แต่มีความประพฤต ิ 
เช่นเดียวกับคน แบ่งออกเป็น 2  ประเภทคือ  
          1.3.1.1  นิทานประเภทสอนคติธรรม คล้ายกับนิทานคติสอนใจ 
คือ ตัวเอกต้องเป็นสัตว์แต่มีคติ เช่น ราชสีห์กับหนู      

1.3.1.2  นิทานประเภทเล่าซ้ําหรือไม่จบ (Formula Tale)  
เช่น เรื่องยายกะตา มีวิธีการเล่าแบบจําเพาะ    

1.3.2  นิทานตลกขบขัน (Jest) เป็นเรื่องสั้นๆ เนื้อหาจุดสําคัญอยู่ที่เรื่อง 
ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ อาจเป็นเรื่องการแก้เผ็ด แก้ลํา การแสดงปฏิภาณไหวพริบ เป็นการแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่ต้องการหลุดพ้นจากกรอบของวัฒนธรรมประเพณีและกิจวัตร       
ฉะนั้นนิทานประเภทนี้จึงรวมไปถึงนิทานเหลือเชื่อ (Tall Tale) ซึ่งทั้งผู้ฟังและผู้เล่าไม่ติดใจในความไม่
สมจริง เหล่านี้   

2.  การแบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน (Type Index)   
2.1 นิทานเกี่ยวกับสัตว์แยกย่อยเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์น้ํา    
2.2 นิทานชาวบ้านทั่วไปแยกย่อยเป็นนิทานเก่ียวกับเวทมนต์คาถา นิทานศาสนา  

นิทานเก่ียวกับยักษ์ นิทานโรแมนติก ซึ่งมีขอบเขตความจริงเสมอ   
   2.3 นิทานตลกขบขัน แยกย่อยเป็นนิทานคนโง่  คนฉลาด นิทานนิสัยและ
ข้อบกพร่อง 

 Tompkin and McGee (1993 ,อ้างถึงใน มนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2545 : 33)   
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งตามลักษณะของเรื่อง (genre) ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท  ดังนี้ คือ  

1.  นิทานพ้ืนบ้าน (folk tales) เช่น เรื่อง The Ugly Duckling (Cauley 1979)  
Goldilocks and the Three Bears (Cauley 1981) The Three Little Pigs (Galdone 1970) 
และ Little Red Riding Hood (Hyman 1983)  

2.  นิทานสอนคติธรรม (fables) เช่น เรื่อง The Hare and The Tortoise  
(Wildsmith1966) และ The Lion and The Rat ( Wildsmith 1966)                     

3.  นิทานเกี่ยวกับอภินิหารและตํานาน (myths and legend) เช่น  เรื่อง Rip Van Winkle 
(Howe 1988) และ Robin Hood of Sherwood Forest (McGovern 1968)                   

4.  นิทานจินตนาการ (fantasies) เช่น เรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland 
(Carroll 1985) และ Charlotte’s Web (White 1952)                    

5.  นิทานที่อิงจากเรื่องจริง (realistic fiction) เช่น เรื่อง Little House in the Big Woods 
(Wilder 1953) และ How Many Days to America (Bunting 1988)    
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เกริก  ยุ้นพันธ์ (2547 : 20 -22) ได้แบ่งนิทานตามรูปแบบของนิทาน ไว้ดังนี้ 
  1.  แบ่งตามเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องราวของนิทาน 
     1.1   เทพนิทานหรือเทพนิยาย   หรือเรื่องราวปรัมปรา เป็นนิทานหรือนิยายที่เกิน
เลยความเป็นจริงเหนือความเป็นจริงของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอภินิหาร ตัว
เอกหรือตัวเด่น ๆ จะมีอภินิหารหรือเวทมนต์ ฤทธิ์เดช ฉากหรือสถานที่ในเนื้อเรื่องมักเป็นสถานที่
พิเศษ 
หรือถูกกําหนดขึ้นมา เช่น สรวงสวรรค์หรือเมืองบาดาล มีพระเอกเป็นเจ้าชาย มีนางเอกเป็นเจ้าหญิง 
มีนางฟ้า มีเทวดา มียักษ์ เป็นต้น 

1.2 นิทานประจําถิ่นหรือนิทานพ้ืนบ้าน มักเป็นนิทานที่ถูกเล่าขานตกทอด 
ต่อเนื่องกันมา เป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตํานานพื้นบ้านประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ภูเขา ทะเล 
แม่น้ํา เรื่องราวของโบราณวัตถุที่มีเหตุแห่งที่มาของการสร้าง การเกิด เป็นต้น 

1.3 นิทานคติสอนใจ เป็นนิทานที่เลียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและความ 
เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ให้บังเกิดผลในการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ให้พิถีพิถัน ละเอียด
รอบคอบและไม่ประมาท ช่วยเหลือและเมตตาผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1.4   นิทานวีรบุรุษ เป็นนิทานที่กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สามารถ องอาจ กล้าหาญ  
นิทานวีรบุรุษมักเป็นนิทานที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สําคัญ ๆ ไว้ แต่มักสร้างฉากหรือ
สถานการณ์น่าตื่นเต้นหรือเกินความเป็นจริง เพ่ือให้เรื่องราวสนุกสนาน และทําให้เกิดความรู้สึกคล้อย
ตามว่าบุคคลผู้เป็นวีรบุรุษนั้นมีความสามารถและน่าสนใจจริง ๆ 

1.5   นิทานอธิบายเหตุเป็นนิทานที่เป็นเรื่องราวของเหตุที่มาและสิ่งหนึ่งสิ่งใด และ 
อธิบายพร้อมตอบคําถามเรื่องราวนั้น ๆ ด้วย เช่น เรื่องกระต่ายในดวงจันทร์ ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม
นกยูงกับนกกา ฯลฯ 
     1.6   เทพปกรณัม  เป็นนิทานเกี่ยวข้องกับความเชื่อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวบุคคลที่
มีอภินิหารเหนือความเป็นจริงลึกลับ ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกัณฑ์ ฯลฯ 

1.7   นิทานที่มีสัตวเ์ป็นตวัเอกและเปรียบเทียบเรื่องราวกับชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องราว 
ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแง่คิดและแนวทางแก้ไขเป็นบางครั้ง หรือ
บางครั้งสอนแบบทางอ้อม ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะต้องพิจารณาเอง มักเป็นเรื่องราวบันเทิงคดีท่ีสนุกสนาน 
   1.8   นิทานตลกขบขัน เป็นนิทานทีม่ีเรื่องราวเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่แต่มีมุม
ทีต่ลกขบขัน สนุกสนาน ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข เนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไหวพริบ 
เรื่องราวแปลก ๆ เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกินความจริง ฯลฯ  

2.  แบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน    
2.1   นิทานชาวบ้าน   
2.2   นิทานเกี่ยวข้องกับสัตว์ 

จากการแบ่งตามรูปแบบของนิทานดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งได้
หลากหลายต้องอาศัยหลักการเพื่อพิจารณาการแบ่งรูปแบบของนิทาน นิทานแต่ละประเภทมีลักษณะ
เฉพาะที่เห็นเด่นชัด เช่น  รูปแบบตามทฤษฎีวิวัฒนาการของนิทาน แบ่งตามระดับชั้นหรือ
ความสามารถของตัวละคร แบ่งตามชนิดของนิทาน เขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ แบ่งตามชนิดการเล่า  
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แบ่งตามชนิดของนิทาน เพราะนิทานเรื่องหนึ่งอาจจัดอยู่ได้หลายรูปแบบ แล้วแต่จุดมุ่งหมายใน
การศึกษา นอกจากนี้นิทานซึ่งมีเค้าโครงเรื่องเดียวกัน อาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันได้ ดังนั้นการแบ่ง
นิทานไม่ควรไปติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของนิทาน แต่ควรจะได้ศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ สะท้อนจิตใจของบุคคล สะท้อนประวัติศาสตร์ สะท้อนสภาพ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัย 

 

ลักษณะของนิทานส าหรับเด็ก 
ความเหมาะสมของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยจําเป็นต้องคํานึงถึงความสนใจ การรับรู้ และ

ความสามารถตามวัยของเด็กเป็นสําคัญ จึงทําให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพราะ
นิทานแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด  และควรระวังนิทานบางลักษณะ เช่น การเล่า
นิทานเกี่ยวกับผีหรือสิ่งที่น่ากลัว หรือนิทานที่เป็นเรื่องเศร้าสะเทือนอารมณ์จนเกินไป เพราะอาจทํา
ให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ม่ันคงทางจิตใจ  

 ไรท์ (Wright 1995 : 14-15) ได้กล่าวถึงการเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับการสอนโดยใช้นิทาน 
ว่าควรจะเป็นเรื่องที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้       

1.  นักเรียนเข้าใจได้ทันทีท่ีอ่านหรือฟัง 2-3 ประโยคแรก         
2.  ครูชอบ         
3.  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน        
4.  ให้ประสบการณ์ทางภาษาแก่นักเรียน        
5.  ไม่ยาวเกินไป   
6.  เหมาะสมกับโอกาสและสัมพันธ์กับสิ่งที่ครูจะสอนต่อไป   
7.  ครูรู้สึกว่าตนเองสอนเรื่องนั้นได้ดี        
วิลเฮม (Wilhelm 1999 : 27 - 28) แนะการเลือกลักษณะนิทานสําหรับเด็กว่าควรจะ 

พิจารณาดังนี้                
1.  ระดับความยากง่ายของเนื้อเรื่องและคําศัพท์ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน        
2.  ครูควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ  
3.  เนื้อหาของเรื่องควรมีลักษณะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา ตลอดจน 

ความคิดรวบยอด (Concept) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)        
4.  เรื่องไม่ซับซ้อนวกวน ตัวละครไม่มากจนเกินไป        
5.  เป็นเรื่องที่นักเรียนมีโอกาสคาดเดา ทํานายเหตุการณ์ต่อไปของเรื่องได้       
สําหรับลักษณะนิทานที่ไม่ควรเลือกมาเล่าหรือให้เด็กอ่านนั้น เกริก ยุ้นพันธ์ (2543 : 66)                 

ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2541 : 69 - 70) วรรณี ศิริสุนทร (2539 : 30) และ ไพพรรณ อินทนิล (2534 
: 80) กล่าวว่านิทานควรมีลักษณะดังนี้               

1.  เรื่องท่ีกล่าวถึงความน่ากลัว ทําร้ายกัน ทารุณเด็กหรือสัตว์     
2.  เรื่องท่ีไม่สร้างสรรค์ ส่งเสริมค่านิยมผิดๆ และจบลงอย่างไม่สมเหตุสมผลไม่ยุติธรรม             
3.  เนื้อเรื่องยืดยาด วกวน มีรายละเอียดมาก และไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
4.  เรื่องท่ีมีการสั่งสอนมากเกินไป ทําให้เด็กไม่อยากฟัง ทําให้การเล่าเรื่องล่มเหลว        
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5.  เรื่องท่ีไม่สุภาพหรือทําให้เกิดความขยะแขยง        
6.  เรื่องที่ แฝงปรัชญา หรือธรรมชาติของมนุษย์ที่อธิบายให้แจ่มชัดไม่ได้ 
ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2526 : 127) ได้กล่าวถึง ลักษณะของหนังสือนิทานที่ไม่ควรนํามาเล่าให้ 

เด็กฟังดังนี้     
1. เป็นเรื่องที่หวาดเสียว น่ากลัวอย่างไม่มีเหตุผล เช่น เรื่องเก่ียวกับภูตผีปีศาจ     
2.  เรื่องที่เก่ียวกับรักใคร่การหนีตามกันของหนุ่มสาว     
3.  เรื่องที่เกี่ยวกับการพลัดพรากจากพ่อแม่และการถูกทอดทิ้ง     
4.  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความโหดร้ายทารุณ มีการลงโทษอย่างรุนแรงเกินไป มีการลงโทษ  

อย่างเหมาะสมกับความรู้สึกของเด็ก และมีเหตุผลในการลงโทษนั้น และควรมีการให้อภัยซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้เห็นว่าความยุติธรรมยังมีในโลก     

5.  เรื่องท่ีผู้เล่า (ครูและผู้ใหญ่) ไม่ถนัดที่จะเล่า จะทําให้เด็กมีเจตคติที่ไม่ดีได้     
6.  เรื่องท่ีสอดแทรกศีลธรรมมากเกินไป บ่อยเกินไปจนเด็กเบื่อ     
นฤมล จิ๋วแพ (2549 : 11 ) การเลือกนิทานให้กับเด็กนั้น ควรพิจารณาถึง ความเหมาะสม

ของเนื้อหาสาระข้อคิดและคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน ภาษาที่ใช้ ขนาดรูปเล่มนิทาน รูปภาพ 
ประกอบ ตัวละคร ความยาวของนิทาน วัยของเด็ก และความสนใจของเด็กด้วย 

เยาวพา เดชะคุปต์ (2528 : 58 -59) ได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือที่เด็กชอบ ดังนี้            
1.  เป็นเรื่องท่ีเด็กนึกฝันต่ออย่างสดใส     
2.  เด็กชอบเรื่องที่จบด้วยรูปของกิน เพราะเด็กชอบกิน     
3.  เด็กชอบเรื่องบันเทิง เรื่องเศร้าเด็กไม่ชอบ     
4.  ชอบดูภาพมากกว่าชอบอ่านเรื่อง เมื่อเด็กเปิดหนังสือ สิ่งแรกที่เด็กจะดู คือ ภาพและ 

เด็กจะดูทุกอย่างที่อยู่ในภาพ ดังนั้นหนังสือภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 10 - 17)ได้กล่าวถึงลักษณะของนิทานสําหรับเด็กไว้ว่า                      
1. เนื้อหามีวัตถุประสงค์และแก่นเรื่อง บ่งบอกอย่างชัดเจนควรมีความคิดรวบยอด             

เพียงเรื่องเดียวไม่ควรมีหลายเรื่องเพราะจะทําให้ผู้อ่านสับสนได้ ไม่ควรเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเน้น    
หลายๆ อย่างซับซ้อนอยู่ในเรื่องเดียวกัน   

2.  เนื้อหาต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย นิทานสําหรับเด็กเล็กเนื้อหาควร สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไม่มีบทบรรยายมาก มีเรื่องราวแสดงความเคลื่อนไหวของตัวละครมีการดําเนินเรื่องของ
ตัวละครใช้ตัวละครเหมาะสม ไม่ควรมีตัวละครมาก มีบทสนทนาพอสมควร ดําเนินเรื่องในสัดส่วนที่
เหมาะสม ถ้ามีบทบรรยายมากๆ ผู้อ่านจะเบื่อหน่าย ละทิ้งการอ่านกลางคันได้   

3.  รูปแบบการเขียนเนื้อหามีทั้งนิทานพ้ืนเมือง เรื่องสั้น สาระคดี บทความ บทละคร 
จดหมาย บันทึกเรื่อง ความเรียง รวมทั้งบทร้อยกรองทุกรูปแบบแนวการเขียนควรเลือกให้ เหมาะสม
กับประเภทของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เมื่อเลือกใช้แบบใดจะต้องใช้อย่างถูกต้องตาม รูปแบบไม่
ปะปนจนสับสน 

4.  ภาพประกอบนิทานสําหรับเด็กจะต้องมีภาพประกอบเสมอ บางเล่มมีภาพน้อย บางเล่มมี
ภาพมากจนจัดเป็นประเภทหนังสือภาพ เด็กอายุน้อยภาพต้องมีมาก สีของภาพเด็กเล็กชอบสีสดใส
มากกว่าภาพขาวดํา ภาพนั้นต้องชัดเจนไม่มืดมัว                                                                                                          



48 
 

5.  ภาษาและสํานวนที่ใช้ควรใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องแปลซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลีกเลี่ยง คําศัพท์
ยากๆหรือคําศัพท์วิชาการใช้ประโยคสั้นๆ กะทัดรัด อ่านได้ความง่าย ชัดเจนไม่ซับซ้อน เด็กเล็กใช้คํา
และประโยคซ้ําๆ กันให้มากเพ่ือส่งเสริมความจําโดยให้ได้เห็นบ่อยๆ ได้ฟังบ่อยๆ จะจดจํา ได้เอง   

6.  ขนาดตวัอักษรและการเลือกใช้ตัวอักษร เด็กวัย 2-6 ขวบ (วัยอนุบาลและ ป.1) ควรเขียน
แยกเป็นคําๆ ใช้ตัวอักษรโตขนาดประมาณ 24-30 พอยท์ ใช้ตัวพิมพ์ธรรมดาหรือตัวเขียนที่ชัดเจน
ถูกต้องและใช้แบบเดียวตลอดทั้งเล่มไม่ใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ลวดลายในหน้าหนึ่งๆ ไม่ควรมีตัวหนังสือ
มากหรือมีหลายย่อหน้า   

7.  รูปเล่มควรมีขนาดกะทัดรัดการเย็บ รูปเล่มควรแข็งแรง ทนทาน ต่อการหยิบใช้ของเด็ก
จํานวนหน้าของหนังสือสําหรับเด็กวัย 2-5 ขวบ ประมาณ 8-6 หน้า เด็กวัย 6-11 ขวบ ประมาณ 16-
32 หน้า 

มานพ ถนอมศรี (2546 : 28 - 29) ได้กล่าวถึงลักษณะของนิทานสําหรับเด็กไว้ดังนี้        
1.  รูปเล่ม ขนาดจํานวนหน้าที่เหมาะสมกับการนําเสนอเนื้อหานับตั้งแต่ปกหน้าซึ่งเป็นส่วน

แรกสุดของหน้ามีความงดงาม ความคงทนและมีความเสน่ห์เร้าใจ ปกหนังสือโดยทั่วไปมักใช้กระดาษ
แข็งและหนากว่ากระดาษเนื้อในของเล่ม                                                                                                                                                                                                    

2. ด้านเนื้อหาเป็นส่วนหลักของการนําเสนอเนื้อหาโดยใช้ตัวอักษรชนิดต่างๆที่อ่านง่าย  
ชัดเจนร่ายเรียงกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อหาในหนังสือทุกเล่มควรเขียนถูกต้อง มีการจัดย่อหน้า และ
วรรคตอนอย่างเหมาะสมนอกจากนั้นยังอาจใช้ขนาดและแบบของตัวอักษรช่วงเน้นให้เกิด การอ่าน
เป็นไปอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินมากข้ึน                                                 

3.  ด้านภาพประกอบ เป็นส่วนเสริมในการนําเสนอเนื้อหาสาระสมบูรณ์ยิ่งขึ้นภาพประกอบ
ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรื่องราวที่นําเสนอชัดเจนครบถ้วน ยังทําหน้าที่ตกแต่งให้หนังสืองดงามเพ่ิมความ
สบายตา สบายใจในการอ่านหนังสือด้วย    

สรุปได้ว่าลักษณะของนิทานสําหรับเด็กมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นนิทานที่มีเนื้อหา วัตถุประสงค์
และแก่นเรื่องชัดเจน ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ควรใช้ภาษาง่ายๆ หลีกเลี่ยงคําศัพท์ยากๆ หรือคําศัพท์
วิชาการ ใช้ประโยคสั้นๆ ชัดเจน มีภาพประกอบ รูปเล่มขนาดกะทัดรัด จํานวนหน้า เหมาะสมกับการ
นําเสนอเนื้อหา มีความงดงาม แข็งแรงทนทานต่อการหยิบใช้    
 
นิทานที่เหมาะสมกบัเด็ก 

การเล่านิทานให้สนุก เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังจําเป็นต้องเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือฝึกฝนให้เกิดทักษะ หรืออาจเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่มีมาแต่เดิม แต่หากผู้เล่าฝึกฝนตนเอง
อยู่สม่ําเสมอ ก็จะทําให้เป็นผู้เล่าที่ดี เก่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังได้ และการเลือกนิทานที่เหมาะสม
ให้แก่เด็ก จําเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กเพ่ือให้การ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัยได้อย่า ง
เหมาะสม โดยในการเลือกนั้นจะแบ่งออกตามช่วงอายุของเด็ก ซึ่งแต่ละช่วงอายุก็จะมีวิธีการเลือกที่
แตกต่างกัน 
 เกริก ยุ้นพันธ์ (2547 : 58-59) ได้กล่าวถึงนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก โดยแบ่งได้ตามความ
ต้องการและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ไว้ดังนี้   
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1.  เด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวัยนี้สนใจนิทานที่มีเรื่องสั้นๆ หรือนิทานที่กล่าวถึง ถ้อยคํา
เป็นคําๆ พร้อมภาพประกอบที่มีสีสดใส   

2.  เด็กวัย ระหว่าง 2 ถึง 4 ปี เด็กวัยนี้ จะสนใจคําพูดที่มีถ้อยคําคล้องจองชอบซักถาม      
เด็กจะจําคําลงท้ายของแต่ละประโยคของคําคล้องจองโดยออกเสียงตามหรือเปล่งเสียงร้องตามด้วย 
เป็นคําๆ นิทานเรื่องยากกะตา เด็กจะชอบมากและชอบเรื่องเล่าที่มีคําคล้องจองสัมพันธ์กัน นิทาน
สําหรับเด็กวัยนี้ก่อนนอนก็มีความสําคัญมาก นิทานที่ใช้เล่าจะเป็นเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกของทุกๆ คืน 
และคืนละหลายๆ ครั้งในเรื่องเดียวกัน โดยเนื้อหาจะต้องคงเดิมเพียงแต่เพ่ิมราบละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
ให้เรื่องสนุกตามสถานการณ์แต่ละวันเท่านั้น 

3.  เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี เด็กวัยนี้จะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง นิทานที่ เป็น คํา
ประพันธ์สัมผัสคล้องจองเด็กๆ จะชอบมาก นิทานที่มีตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเป็นสัตว์ พูดได้
เด็กจะชอบมาก 

4.  เด็กอายุระหว่าง 6-8 ปี เด็กในวัยนี่จะชอบนิทานที่ตื่นเต้นผจญภัยลึกลับ เร้าความสนใจ 
หรือเรื่องราวที่เกิดจากการจินตนาการที่เกินความเป็นจริง ตัวอย่างของนิทานต่างๆที่เด็กในวัยนี้ชื่น
ชอบ ได้แก่ เงือกน้อย เจ้าชายกบ ซินเดอเรลล่า เจ้าหญิงนิทรา หนูน้อยหมวกเด็ก   

5.  เด็กอายุระหว่าง 8-10 ปี เด็กในวัยนี้เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น และเริ่มสนใจ  
การอ่านมากขึ้นด้วย เด็กๆ จะชอบอ่านนิยายสั้นๆ และนิทานทุกประเภท   

6.  เด็กอายุระหว่าง 10 -12 ปี  เด็กในวัยนี้ เริ่มสนใจเรื่องราวที่มีระบบการคิดและ             
การสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนมากขึ้นการอ่านของเด็กเริ่มอ่านออกแตกฉานและคล่องมากขึ้น  แล้วเรื่องที่
พวกเขาสนใจจึงกว้างมากขึ้น เด็กในวัยนี้อ่านหนังสือหลากหลายเช่น นิทาน นิยาย  สารคดี นิตยสาร 
หนังสือ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น 

บวร งามศิริอุดม (2547) ได้กล่าวถึงนิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้                                           
 1.  เด็กอายุ 0 -1  ปี  นิทานที่เหมาะสมในวัยนี้ควรเป็นหนังสือภาพที่เป็นภาพเหมือ รูปสัตว์  

ผัก ผลไม้ สิ่งของในชีวิตประจําวันและเขียนเหมือนภาพของจริง มีสีสวยงามขนาดใหญ่ ชัดเจนเป็น
ภาพเดี่ยวๆที่มีชีวิตชีวาไม่ควรมีภาพหลัง หรือส่วนประกอบภาพที่รกรุงรัง  รูปเล่มอาจ ทําด้วยผ้าหรือ
พลาสติกหนานุ่มให้เด็กหยิบเล่นได้   

2.  เด็กอายุ 2 - 3 ปี นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ ควรเป็นหนังสือภาพที่เด็กสนใจ เป็นภาพ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน สัตว์ สิ่งของ   

 3.  เด็กอายุ 4 - 5 ปี นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็นนิทานที่เป็นเรื่องที่ยาวขึ้นแต่
เข้าใจง่ายส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้างเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตามมีภาพประกอบที่มี
สีสันสดใสสวยงาม มีตัวอักษรบรรยายเนื้อเรื่องไม่มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควรใช้ภาษาง่ายๆ     

ระพีพรรณ พัฒนาเวช กรรมการสมาคมสร้างสรรค์ไทย (อ้างอิงในนันทกา ปรีดาศักดิ์. 2548. 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชานิทานสําหรับเด็ก. นครราชสีมา) นิทานภาพสําหรับเด็กที่ดี ที่ผ่าน
การพิสูจน์มาแล้วจากหลายโครงการที่ทํางานด้านการพัฒนา เด็กด้วยหนังสือและการอ่านว่า
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเด็กเล็ก มาวิเคราะห์ มาแนะนํากิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการและประสาท
สัมผัส รวมถึงการใช้หนังสือเพ่ือเป็นตัวอย่างให้คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้วยหนังสือได้นําไปใช้ต่อไป ดังตาราง ดังนี้ 
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ตัวอย่างการเลือกนิทานภาพที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
รายละเอียด รายละเอียด รางวัลที่ได้รับ 

 
 

นิทานเรื่อง 
“เมื่อไหร่หนูจะได้
กลับบ้าน” 

เรื่อง : ตุ๊บปอง 
ภาพ :  พร เนตร  อร่ าม
มงคลวิชัย 
ประเภท : นิทานภาพ 
ช่วงวัย : 4-6 ปี 
จํานวน (หน้า) : 24 
สํานักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส 

- หนังสือดีสําหรับเด็ก 3 - 
5 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก 
Bookstart พ.ศ.2555 โดยสํานักงาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ 
- หนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.  2556 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

นิทานเรื่อง 
“ฮูกซ่าหน้าบึ้ง” 

เรื่อง : สตีฟ สมอลล์แมน 
แปล : น้านกฮูก 
ภาพ : ริชาร์ด วัตสัน 
ประเภท : นิทานภาพ 
ช่วงวัย : 4-6 ปี 
จํานวน (หน้า) : 28 
สํานักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส 

- หนังสือดีสําหรับเด็ก 6 
เดือน - 6 ปี โครงการหนังสือ 
เล่มแรก Bookstart พ.ศ.2558 โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
- ได้ รั บการคัด เลื อก"หนั งสื อ เสริ ม
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2558" โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  ( ส พ ฐ . )
กระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือนิทาน  
“กระต่ายกับ
พระจันทร์” 

เรื่อง : นริศ สุขมาก 
ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ 
สํานักพิมพ์ : คิดบวก 

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือ 
สําหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี  
(สพฐ.) ปี 2559 

หนังสือนิทาน  
“กระต่ายกับ
พระจันทร์ 

เรื่อง : 
สุภร พ้ืนนาค , จารุภา ตวง 
สิทธินันท์ 
ภาพ : หยอง 
สํานักพิมพ์: โลกหนังสือ 

รางวัลชมเชย สําหรับเด็ก 
อายุ 3-5ปี และหนังสือ 
สวยงามสําหรับเด็ก (สพฐ.) 
ปี 2559 

 
ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างการเลือกนิทานภาพที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัย 

ที่มา : สมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 
 
 



51 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 หนังสือนิทาน “เมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้าน” 
ที่มา : https://www.planforkids.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.15 หนังสื่อนิทาน “ฮูกซ่าหน้าบึ้ง” 
ที่มา : https://www.planforkids.com/ 

 
 

https://www.planforkids.com/
https://www.planforkids.com/
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ภาพที่ 2.16  หนังสือนิทาน “กระต่ายกับพระจันทร์” 
ที่มา : http://nitarndek.blogspot.com/2016/09/blog-post_29.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.17  หนังสือนิทาน “สนุกนับ 1 2 3” 
ที่มา : https://www.se-ed.com/ 

 
ศุภมาส จิรกอบสกุล .(2559: 43) การเลือกเรื่องผู้เล่านิทานจะต้องเป็นผู้ใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเด็กและนําเรื่องที่เลือกสรรแล้ว
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มาปรุงแต่งด้วยเทคนิคกระบวนการและสร้างสรรค์ให้เรื่องนิทานที่เลือกนั้นมีเสน่ห์น่าสนใจ เร้าความ
สนใจและเหมาะสมสําหรับเด็กตามแต่ละโอกาส 

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่านิทานที่มีความเหมาะสมสําหรับเด็ก จําเป็นต้องคํานึงถึง     
ความต้องการ ความสนใจที่มีต่อภาพ ไม่ว่าจะจากในหนังสือภาพหรือจากรูปภาพทั่วไป เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการทํางานของระบบประสาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาในเด็กเล็กๆ
การรับรู้พัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็กเป็นสําคัญ ดังนั้นผู้เล่าควรเลือกนิทานตามช่วงวัย
อายุของเด็ก จึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น อายุ 2 - 4 ปี เด็กจะชอบนิทานที่
มี ตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเป็นสัตว์พูดได้นิทานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์  เรื่องราวความ
น่ารักของสัตว์ เนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตาม 

 
สรุป 

นิทานแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัดแตกต่างกันออกไปนิทานบางประเภท   
เป็นเรื่องเล่าที่มีการดําเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการที่เล่าก็เป็นไปอย่างง่ายๆ
ตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่าวถึงตัวละครสําคัญของเรื่อง เช่น ถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะ
บอกว่าตัวละครสําคัญของเรื่องในชาติต่อไป การแบ่งประเภทของนิทานมีการแบ่งได้หลายประเภท 
แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือการแบ่งตามรูปแบบของนิทาน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน แบ่งประเภทของ
นิทานโดยยึดตามลักษณะของเนื้อเรื่องความสําคัญของเรื่อง และที่มาของนิทานเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งแบ่ง
ประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทานออกเป็น 8 ประเภทด้วยกัน คือ นิทานปรัมปรา          
นิทานท้องถิ่น  นิทานเทพนิยาย  นิทานตลกขบขัน  นิทานสร้างเสริมคุณธรรม  นิทานเกี่ยวกับสัตว์  
และการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นภาพและเรื่องราวประสานกลมกลืนกัน เนื้อเรื่อง
สนุก ตลกขบขัน เพ่ือให้เด็กได้ใช้จินตนาการได้เต็มที่  ความเหมาะสมของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
จําเป็นต้องคํานึงถึงความสนใจ การรับรู้และความสามารถตามวัยของเด็กเป็นสําคัญ จึงยังเกิด
ประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก      
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ค าถามท้ายบทที่ 2 
 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้ว ให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี้ โดยอาศัย
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบคําถาม ดังนี้ 

1. จงสรุปความสนใจและความต้องการฟังนิทานของเด็กแต่ละวัย พอสังเขป 
2. จุดเด่นของนิทานสําหรับเด็กอายุ 3-4 ปี มีลักษณะเป็นอย่างไร 
3. เด็กวัยใดชอบอ่านนิทานประเภทผจญภัย เทวดานางฟ้า จงอธิบายพอสังเขป 
4. จงอธิบายลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัดของนิทานประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 นิทานปรัมปรา มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร 
4.2 นิทานคติสอนใจ มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร 
4.3 นิทานประจําท้องถิ่น มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร 
4.4 นิทานมหัศจรรย์ มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร 
4.5 นิทานชาดก มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร 

5.   จงวิเคราะห์และอธิบายการแบ่งรูปแบบของนิทานสําหรับเด็ก พอสังเขป 
6.   จงอธิบายสรุปลักษณะของนิทานที่เหมาะสําหรับเด็กเป็นอย่างไร  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
ประวัติและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของวิวัฒนาการของนิทานแต่ละช่วงได้ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาของนิทานได้ 
3. บอกจุดเด่นของผลงานนักแต่งนิทานแต่ละคนได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
2. ประวัติความเป็นมาของนิทาน 
3. ประวัติความเป็นมาของการเล่านิทาน 
4. ผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
5. บทสรุป 
6. ค าถามท้ายบท 
7. เอกสารอ้างอิง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายน าเนื้อหาสาระส าคัญอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของนิทานและผลงานของ 

นักแต่งนิทานของโลกด้วย Microsoft PowerPoint  
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นเนื้อหาประวัติความเป็นมาของนิทานและผลงานของนักแต่ง 

นิทานของโลกเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่ม 
3. วิเคราะห์และสรุปประเด็นผลการศึกษาสืบค้น เนื้อหาประวัติความเป็นมาของการเล่า 

นิทานและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
4. ชมวีดีทัศน์ผลงานนิทานของนักแต่งนิทานของโลกในรูปแบบต่างๆ พร้อมบรรยายสรุป 

เนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
5. ค าถามท้ายบทที่ 3 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
2. ตัวอย่างผลงานหนังสือนิทานของนักแต่งนิทานระดับโลก 
3. วีดีทัศน์ผลงานนิทานและหนังสือนิทานผลงานของนักแต่งนิทานของโลกในรูปแบบต่างๆ 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
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5. ต ารา งานวิจัย บทความหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 
1.เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของวิวัฒนาการของนิทานแต่
ละช่วงได้ 
2.อธิบายประวัติความเป็นมา
ของนิทานได้ 
3.บอกจุดเด่นของผลงานนัก
แต่งนิทานแต่ละคนได้ 

1.สังเกตการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

2.รายงานการวิเคราะห์และ
สรุปประเด็นผลการศึกษา
สืบค้น เนื้อหาประวัติความ
เป็นมาของการเล่านิทานและ
ผลงานของนักแต่งนิทานของ
โลก 
3.น าเสนอและตอบค าถามหน้า
ชั้นเรียน 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1.นักศึกษาวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นผลการศึกษาสืบค้น 
เนื้อหาประวัติความเป็นมา
ของการเล่านิทานและผลงาน
ของนักแต่งนิทานของโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80% ได้ 
2.บอกจุดเด่นของผลงานนัก
แต่งนิทานแต่ละคนได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80% ได้ 
3.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80%  
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บทที่ 3 

ประวัติความเป็นมาของนิทาน 
 

บทน า 
 การเล่านิทานเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถและการฝึกฝนในทางวาทการ
เป็นพิเศษ การถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่กันในหมู่มนุษย์นั้นอาจกล่าวได้ว่าเริ่มขึ้นพร้อมกับการก าเนิด
ภาษาพูด นับเป็น จิตวิทยาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง 
เล่าประสบการณ์ ความเชื่อ ความหวาดกลัว เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือสืบสานต่อรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อย  ผู้ที่เล่า
เรื่องได้ดีมักจะมีโอกาสได้รับความส าเร็จและความชื่นชมจากผู้คนในสังคมเสมอไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัย
ใด ในสมัยโบราณการเล่านิทานถือเป็นเครื่องบันเทิงใจเช่นเดียวกับการฟูอนร าหรือการแสดง นักเล่า
และนักแต่งนิทานที่มีความสามารถบางคนได้รับความส าเร็จ  ได้รับเกียรติยกย่องจากบุคคลชั้นสูงใน
สังคม  และผลงานที่มีคุณค่าได้รับการแปล และถ่ายทอดไปเป็นภาษาต่างๆเกือบทั่วโลก  เล่าขาน
สืบเนื่องกันมานับเป็นเวลายาวนาน ดังเช่น นักเล่านิทานชื่อก้องโลกท่ีจะกล่าวถึงในบทนี้   
 

จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 
 จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่กันในหมู่มนุษย์นั้นอาจ
กล่าวได้ว่าเริ่มขึ้นพร้อมกับการก าเนิดภาษาพูด นักวิชาการหลายท่านได้สรุปดังนี้ 

นพวรรณ ยุติธรรม (2556) ได้กล่าวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนิทานว่า มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา
รู้จักการเล่าและการฟัง นิทานมานาน จนเกิดนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลกมาหลาย
ร้อยปีการเล่านิทานนั้นสามารถเล่า ได้เกือบทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเล่าในงานประเพณี  เล่า
ประกอบพิธีกรรรมทางศาสนา เล่าขณะท างานร่วมกัน หรือเล่ายามว่างในขณะพักผ่อนจากการงาน
หรือ เสร็จสิ้นภารกิจต่าง ๆ โดยจุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการเล่า นิทานก็เพ่ือสร้างความสนุกสนาน
บันเทิงใจ ใช้สั่งสอน เตือนใจหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้เป็นเครื่องมือให้ ความรู้เรื่องต่าง ๆ 
ทางอ้อม เช่น ดินฟูาอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิธีการท างาน เป็นต้น รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเผยแผ่ศาสนาและ ความเชื่อด้วย เช่น นิทานที่เกี่ยวกับเทพเจ้า นิทาน หลักธรรมต่าง ๆ ในแต่
ละท้องถิ่นจะมีนิทานของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการสอนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
คนในสังคมของตนให้อยู่ร่วมกันอย่าง สงบสุข  

 ก าพล พกนนท์ และคณะ,(ออนไลน์,2554) ได้สรุปจุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานไว้
การถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่กันในหมู่มนุษย์นั้นอาจกล่าวได้ว่าเริ่มขึ้นพร้อมกับการก าเนิดภาษาพูด 
นับเป็น จิตวิทยาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง เล่า
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความหวาดกลัว เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือสืบสานต่อรุ่นสู่รุ่นไปเรื่ อย  แรกเริ่ม
ทีเดียวนั้น มนุษย์เราเริ่มการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ผ่านการสวดมนต์ มนุษย์มักร้องเพลงหรือบทสวด
มนต์ขณะก าลังท างานไปด้วย เพ่ือสร้างก าลังใจและความครื้นเครงในกลุ่ม และต่อมาก็พัฒนาขึ้นเป็น
การเล่าเรื่องใน เชิงสังคม เช่น เพ่ือถ่ายทอดความเชื่อหรือศรัทธา การถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษา การสืบทอดต านาน เรื่องเล่าปรัมปราต่าง  หรือด้านเพ่ือความบันเทิงดังจะเห็นได้จาก
นิทาน เป็นต้น 
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ความทรงจ าพ้ืนบ้าน (Folk memory) เป็นค าที่ใช้บรรยายเรื่องราว, ต านานพ้ืนบ้าน หรือ 
ประมวลเรื่องปรัมปราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เล่าขานกันต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลานเหตุการณ์ที่ 
บรรยายอาจจะเป็นความทรงจ าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลายสิบ, หลายร้อย หรือ หลายพันปี
มาแล้ว ที่มักจะเป็นเหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อท้องถิ่น เรื่องราวที่เล่าอาจจะเป็นการอธิบายถึง 
รูปลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น, เป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับประเพณีนิยมทางวัฒนธรรม หรือ เป็น 
การอธิบายที่มาของที่มาของชื่อสถานที่ในท้องถิ่น เช่น ต านาน น้ าท่วมโลกครั้งใหญ่ ที่ท าให้เกิดโดย
พระเจ้าหรือเทพเจ้าเพ่ือท าลายอารยธรรม โดยเป็นการตอบสนองผลกรรมเป็นประเด็นที่แพร่หลาย 
ในต านานกรีกและต านานในวัฒนธรรมอ่ืน เรื่องราวของโนอาห์และเรือของโนอาห์ในเจเนซิส, มัสยาว
ตาร ในคัมภีร์ปุราณะของฮินดู, ดูเคเลียน ในต านานเทพเจ้ากรีก และอุตนาปิชติม ในมหากาพย์ กิลกา
เมช เป็นต้น   

เมื่ออารยะธรรมของมนุษย์พัฒนาสูงขึ้น ผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ ขึ้น
ในรูปแบบต่างโดยใช้ภาษาเป็นสื่อทั้งในรูปแบบของมุขปาฐะและที่เป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น เพลง 
นิทาน สุภาษิต เพ่ือสร้างความบันเทิงในท้องถิ่น เสนอแง่คิด คติสอนใจในการด าเนินชีวิต  การศึกษา
วรรณกรรมพ้ืนบ้านจะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อของบรรพบุรุษ วีรบุรุษ  หรือวีรสตรีที่
เคารพนับถือประจ าท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานความคิดและพฤติกรรมของคนในยุคต่อมา   

เริ่มต้นจากการที่มนุษย์เริ่มการถือก าหนดคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ให้แก่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ สิ่งของ สิ่งนามธรรม ที่มีอยู่จริงหรือมีอยู่เพียงแต่ในจินตนาการก็ตาม คุณลักษณะ 
ดังกล่าวอาจหมายถึงความมีสติส านึกรู้ ความรู้สึก อารมณ์ การมีเจตจ านง รวมไปถึงคุณธรรมของ
มนุษย์ (Anthropomorphism) จากการศึกษาทางโบราณคดี พบหลักฐาน Anthropomorphism 
ย้อนหลังไปไกลที่สุดคือเมื่อ 30,000 ปีที่แล้ว คือภาพวาดครึ่งคนครึ่งสัตว์บนผนังถ้ า เช่นเดียวกันกับ 
ต านาน ความเชื่อทางศาสนาต่าง ที่กล่าวถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติ แม่น้ า สายลม พระแม่ปฐพีที่ 
ให้ก าเนิดโลก พระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง และเทพเจ้าที่มีรูปลักษณ์และคุณธรรมอย่างมนุษย์   

ศัพท์ค าว่า Anthropomorphism ถูกน ามาใช้ครั้งแรกโดยนักปราชญ์ชาวกรีกนามว่า 
Xenophanes เมื่อ 2,600 ปีก่อน เมื่อเขาสังเกตว่าผู้คนจะนับถือบูชาเทพเจ้าที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับ 
พวกเขา เช่น เทพเจ้าของชาวกรีกมักจะมีผิวกายขาว ในขณะที่เทพเจ้าของชาวเอธิโอเปียมักจะมีผิว 
กายด า Xenophanes ยังเสนออีกว่าหากม้าและลามีความเชื่อทางศาสนา พระเจ้าของพวกมันก็คงจะ
มีสี่ขา เหล่านี้ถือเป็นต้นก าเนิดรูปแบบการเล่านิทานโดยใช้สัตว์เป็นตัวละครในการด าเนินเรื่องราว 
และเน้นไปที่ความเชื่อทางศาสนา พระเป็นเจ้า ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 

เทพปกรณัมกรีก เป็นเรื่องปรัมปราและต านานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า, วีรบุรุษ, ธรรมชาติของ 
โลก และจุดก าเนิดและความส าคัญของวิถีปฏิบัติและพิธีในทางศาสนาของพวกเขา เทพปกรณัมกรีก 
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ เกิดขึ้นเมื่อราว 900-800 ปีก่อนคริสตกาล มีข้อสันนิษฐาน 
ของที่มาของการเกิดเทวเทพปกรณัมกรีก อาจเป็นเพราะชาวกรีกโบราณพยายามหาค าตอบให้กับ
ตัวเองว่า ท าไมฟูาร้อง ฟูาผ่า หรือเหตุใดจึงมีเสียงสะท้อนจากถ้ าเมื่อเราส่งเสียง หรือ ฯลฯ นั่นเพราะ
ความกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงพยายามหาเหตุผลและชาวกรีกชอบฟังนิทานเรื่องเล่าปรัมปรา, 
ชอบแต่งโคลงกลอน จึงรักการขับล าน าและดีดพิณคลอไปด้วยจึงท าให้การขับล าน าเป็นที่นิยม เล่ากัน
ว่าโฮเมอร์ (Homer) ก็เป็นนักขับล าน าชั้นยอด คนหนึ่งของกรีก ใครก็รักน้ าเสียงการเล่านิทานของเขา 
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แรกเริ่มเทวต านานเป็นบทกลอนที่ท่องจ ากันมาเป็นรุ่นต่อมามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เราจึง
ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่งเทพปกรณัม 

 
ภาพที่ 3.1  ภาพประกอบนิทาน burne jone ssleeping beauty 

 ที่มา :https://worldfable.files.wordpress.com/2011/09/burnejonessleepingbeauty.jpg 
  
เทพปกรณัมนอร์ส เป็นต านานตามความเชื่อของชาวนอร์ส หรือสแกนดิเนเวีย มีต านานการเกิดโลก
เช่นเดียวกับชนเผ่าอ่ืน  ซึ่งสานต่อต านานผ่านปากต่อปากกันยุคกลางตอนต้น ซึ่งจนมาถึงใน สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 13 สนอร์รี สเทอร์ลิวซัน นักประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาชาวไอซ์แลนด์ได้
รวบรวมเรื่องราวของเทพเจ้าต่าง ของชนพ้ืนเมืองมาจากกวีหลายคนทั้งในบทกวี เอ็ดดาและมหา
กาพย์เอ็ดดา 
 นิทานโบราณยุคนี้เน้นการเล่าเรื่องซึ่งแฝง ด้วยคติธรรมสอนใจ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบ
ของการเล่านิทานในยุคต่อ มา ซึ่งนักเล่านิทานฝั่งโลกตะวันตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้น คือ ทาส 
ชาวกรีก มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 560-620 ปีก่อนคริสต์ศักราช นามว่า “อีสป” 

อีสป นิทานของเขาได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงท างานด้วยการเล่า
นิทานเป็นกิจวัตร จนท าให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟัง
นิทานของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ การเล่าเรื่องของอีสปจึงไม่มีใครคิดว่าเขาก าลังสั่งสอนให้
คนอยู่ในศีลในธรรมแต่ทุกคนฟังเรื่องราวของเขาเพราะความสนุกสนาน เรื่องราวของเขาจึงถูกเรียก
ขานกันในนามว่า “นิทาน”  

ทางฝั่งเอเชียก็มีชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มี 
ความหมายแตกต่างจากนิทานท่ีเล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่ง
ขึ้นชาดกที่ทรงเล่านั้นมีนับพันเรื่อง หมายถึง พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ 
โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง แต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ 10 ชาติสุดท้ายที่เรียกว่า ทศชาติ 
ชาดก และชาติสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกเรื่องพระเวสสันดรนี้ว่า เวสสันดร 
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ชาดก อีกเรื่องหนึ่ง คือ ปัญจตันตระ เป็นนิทานโบราณของอินเดียคาดว่ามีต้นก าเนิดที่แคชเมียร์ เมื่อ 
พ.ศ. 343 เขียนด้วยภาษาสันสกฤต ได้รับอิทธิพลจากนิทานชาดกของพุทธศาสนา นิทานปัญจตันตระ 
เป็นนิทานซ้อนนิทานซึ่งเป็นลักษณะที่พบบ่อยในวรรณคดีภาษา สันสกฤต ลักษณะเดียวกับนิทาน 
เวตาลและกถาสริตสาคร แถบตะวันออกกลางก็มีเรื่อง อาหรับราตรี ะนิทานอาหรับ ที่รวบรวมเรื่อง
เล่าจากผู้แต่งคนต่าง มาเป็นเวลานับพันปี ในยุคอาหรับโบราณและเปอร์เซียโบราณ นักวิชาการบาง
คนให้ความเห็นว่านิทานเอเชียโบราณนี้อาจได้รับอิทธิพลจากกรีก หรือแถบเอเชียไมเนอร์ 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 จอห์น อามอส โคมินิอุส (Johann Amoss Cominius) เป็นพระใน
นิกายโปรแตสเตนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นสังฆราชแห่งโมราเวียในเยอรมัน ท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
วิธีสอนแบบใหม่โดยเขียนหนังสือชื่อ “The Great Didactic” (วิธีการสอนอันยิ่งใหญ่)  เป็นหนังสือที่
แสดงการสอนทุกขั้นตอนโดยยึดหลักส าคัญหลายประการ เช่น วิธีเลียนแบบธรรมชาติ การเรียนการ
สอนต้องออกแบบให้เหมาะกับวัย ความสนใจและความสามารถของผู้ เรียนสอนสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวัน สอนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก แบบเรียนควรมีภาพประกอบ มีการยกตัวอย่างประกอบ 
ห้องเรียนควรมีบรรยากาศที่ดี เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังได้แต่งหนังสือซึ่งถือว่าเป็นสื่อการสอนที่มี 
ชื่อเสียงมาก คือ Orbis Pictus  (โลกในรูปภาพ) เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ถึง 150 
ภาพ ทั้งนี้ ท่านยังเน้น การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จึงท าให้โคมินิอุสเป็นที่ยอมรับและได้รับ 
การยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งเทคโนโลยีการศึกษา”   

ยุคกลางในทวีปยุโรปนั้นถือกันว่าเป็นยุคมืด(Dark Age) ด้วยศาสนจักรมีบทบาทครอบง า
ความคิดความเชื่อของประชาชน จึงก่อให้วัฒนธรรมที่เชื่อกันว่าปีศาจกับเหล่าแม่มดมีตัวตนจริง ซึ่ง
ส่งผลให้เนื้อหาในนิทานจะเอ่ยถึงเรื่องราวเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงที่เคยเกิดขึ้นนานมาแล้ว 
บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงต านานด้วย อย่างไรก็ดีส่วนที่ไม่เหมือน ต านานหรือมหากาพย์ ก็คือ 
เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือ เหตุการณ์ใด  
เหตุการณ์ในเทพนิยายเกิดขึ้นเมื่อ “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว” ที่ไม่สามารถระบุเวลา อย่างแน่ชัดได้
เป็นการ ยากที่จะสืบหาประวัติความเป็นมาของเทพนิยาย เพราะสิ่งที่หลงเหลือมาถึง ปัจจุบันมีแต่
เพียงงานเขียนที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่นักเล่านิทานได้สืบทอดเรื่องราวกันมานานหลาย ศตวรรษแล้ว 
ซึ่งเทพนิยายอาจเกิดขึ้นมานานพอ  กัน แม้ในช่วงนั้นยังไม่สามารถแยกประเภทได้ ชัดเจน ค าว่า 
“เทพนิยาย” บัญญัติขึ้นใช้ส าหรับวรรณกรรมประเภทนี้เป็นครั้งแรกโดยมาดามดัลนอย (Madame 
d’Aulnoy) ปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ 
 ล่วงเข้าสู่ยุคศิลปะบาโรก ประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซ่ึงเป็นยุคที่นิทานในยุโรปกลับมา
ได้รับความนิยมสูงขึ้นอีกครั้งจากการน านิทานอีสปมาปรับปรุงใหม่ โดย  

ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต นักเล่านิทานชาวฝรั่งเศส โดยปรับแต่งให้มีการเหน็บแนม เสียดสีสังคม 
ศาสนจักร เป็นต้น การแต่งนิทาน วรรณกรรมเพ่ือสังคมของฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต นี้เองเป็นตัวอย่าง
ให้นักเขียนอีกหลายคนในยุโรป ยึดถือเป็นแบบอย่าง และในยุคนี้เองวรรณกรรมเด็กก็เริ่มแพร่หลาย
มากขึ้นเช่นกันด้วย 

ชาร์ล แปโร นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้วางรากฐานวรรณกรรมในยุคใหม่และวรรณกรรมประเภท 
เทพนิยาย มีชื่อเสียง มากจากผลงานเรื่อง Le Petit Chaperon rouge (หนูน้อยหมวกแดง)          



63 
 

La Belle au bois dormant  (เจ้าหญิงนิทรา) Le Maître chat ou le Chat botté (แมวน้อยใน
รองเท้าบูต) Cendrillon ou la petite pantoufle de verre (ซินเดอเรลล่า) เป็นต้น 
 ในปี 1740 เข้าสู่ยุคเรืองปัญญา จอห์น นิวเบอรี่ ชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่เริ่มอุตสาหกรรม 
การพิมพ์วรรณกรรมเด็กเป็นเล่มออกจ าหน่าย แม้กระนั้นวัฒนธรรมการเล่าเรื่องแบบปากต่อปาก     
รุ่นสู่รุ่นก็ยังคงอยู่  

ปี 1789 วิลเลี่ยม เบลค กวีชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือชื่อ Songs of Innocence เพ่ือเป็น
หนังสือนอกโรงเรียนส าหรับเด็กเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจโลกด้วยตัวเอง นี่เองเป็นต้นแบบส าคัญ
ให้นักเขียนรุ่นต่อมาใช้เป็นหลักปรัชญาการศึกษาของเด็ก เช่น ฌ็อง-ฌัก รูโซ เป็นนักปรัชญา นักเขียน 
นักทฤษฎีการเมือง และนักประพันธ์เพลงที่ฝึกหัดด้วยตนเอง เป็นต้น   

เข้าสู่ยุคศิลปะจินตนิยม นับเป็นยุคท่ีนิทานและวรรณกรรมเด็กรุ่งเรืองถึงขีดสุดก็ว่าได้ เจค็อบ 
ลุดวิจ กริมม์ และ วิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์ สองพ่ีน้องนักวิชาการชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังจาก
ผลงานการรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านและเทพนิยาย ท าให้เทพนิยายมากมายแพร่หลายไปทั่วโลก เช่น    
รัมเพลสทิลสกิน สโนไวท์ ราพันเซล ซินเดอเรลล่า และแฮนเซลกับเกรเธล            

ปี ค.ศ. 1812 พ่ีน้องกริมม์ ได้ตีพิมพ์ผลงานรวบรวมเทพนิยายของพวกเขาเป็นครั้งแรก          
ชื่อว่า Tales of Children and the Home ซึ่งพวกเขารวบรวมเรื่องราวมาจากชาวบ้านชนบท     
เรื่องบางส่วนกข็ัดแย้งกับท่ีมาของเรื่องอ่ืนที่ตีพิมพ์ในวัฒนธรรมอื่นและภาษาอ่ืน พ่ีน้องกริมม์ แบ่งงาน
กันท า เจค็อบเน้นที่งานวิจัย ส่วนวิลเฮล์มท าหน้าที่ปะติดปะต่อเรื่องราวน ามาประพันธ์ใหม่ในรูปแบบ
วรรณกรรมและเขียนบรรยายในลักษณะของนิทานเด็ก พ่ีน้องทั้งสองยังให้ความสนใจกับนิทาน
พ้ืนบ้านและประวัติศาสตร์ ก าเนิดของวรรณกรรม 
  

 
 

ภาพที่ 3.2  ภาพประกอบนิทาน cinderella 

ที่มา : https://worldfable.files.wordpress.com/2011/09/cinderella.png 
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ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์ก เขาน านิทานพ้ืนบ้านมาเล่าใหม่เขาก็
เริ่มแต่งนิทานเอง แล้วก็เติมความเศร้าหรือน่ากลัวเข้าไป เสริมด้วยจินตนาการเพ้อฝันและลีลาภาษา 
พูดเรียบง่าย เพ่ือย้อมความหวานซึ้งให้กับคติของเรื่อง ‘ต้นสน’ เป็นเรื่องหนึ่งอันเป็นที่ชื่นชอบกันมาก
ที่สุด เช่นเดียวกับ เด็กหญิงไม้ขีดไฟ เงือกน้อย ราชินีหิมะ ไนติงเกล กล่องชุดจุดไฟ ลูกเป็ดขี้เหร่ และ 
ชุดใหม่ของจักรพรรดิ   

ชาร์ล ลุดวิทซ์ ดอดจ์สัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3  ชาร์ล ลุดวิทซ์ ดอดจ์สัน 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 
นักเขียนชาวอังกฤษ ผลงานเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา คือ    อลิซผจญภัยในดินแดน

มหัศจรรย์ และภาคต่อที่ชื่อ Through the Looking-Glass จุดเด่นในวรรณกรรม ของ ชาร์ล ลุควิก 
ด๊อดสัน คือ การเล่นค า ตรรกะและแฟนตาซี ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและยิ่งกว่านั้นงานเขียนของเขา
ได้ฝังลึกเข้าไปในวัฒนธรรมสมัยนิยม และมีอิทธิพลโดยตรงกับนักเขียนจ านวนมาก ในเวลาถัดมา  

คาร์โล คอลโลดิ นักประพันธ์ชาวอิตาลีได้เขียนเรื่อง พินอคคิโอ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1880       
เป็นวรรณกรรมเยาวชน ภาษาอิตาเลียนกลายมาเป็นเรื่องอ่านเล่นคลาสสิคส าหรับเด็ก และแพร่หลาย
อย่างกว้างขวาง โดยมีการแปลเป็นภาษาต่างๆเผยแพร่ไปทั่วโลก เรื่อง พินอคคโิอนั้นได้รับความส าเร็จ
อย่างรวดเร็วแต่ในตระกูลชนชั้นสูงนั้นในช่วงแรกถือว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดี
แล้ว  

https://th.wikipedia.org/wiki
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โจเซฟ รัดยาร์ด คิปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4  โจเซฟ รัดยาร์ด คิปลิง 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 
 โจเซฟ รัดยาร์ด คิปลิงเป็นกวีและนักเขียนชาวอังกฤษ เป็นที่รู้จักจากผลงานอันมีชื่อเสียงคือ 

เมาคลีลูกหมาปุา งานเขียนเกี่ยวกับเด็กของเขาล้วนถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกส าหรับเด็ก ในปี 
ค.ศ. 1907 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ซึ่งท าให้เขาเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ 

และเขาเป็นผู้ได้รับรางวัลที่อายุน้อยที่สุดตลอดกาล   
ลีแมน แฟรงก์ บอม นักเขียนชาวนิวยอร์ก งานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ The Wonderful 

Wizard of Oz (ค.ศ. 1900) อันถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมเด็กระดับคลาสสิก และถือเป็นหนึ่งในผลงาน
ซึ่งเป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมของอเมริกันชน 

นิทานไทย   
กิ่งแก้ว อัตถากร (2514: 210) กล่าวไว้ว่า เมื่อพิจารณาจากนิทานไทยที่มีผู้เก็บรวบรวมขึ้น

จากที่ต่างแล้วอาจสรุปได้ว่านิทานที่เล่าสู่กันฟังในประเทศไทยนั้น มีที่มาจากหลายแหล่ง คือใน 
ประเทศ ต่างประเทศและวรรณกรรมลายลักษณ์   

1. นิทานที่เกิดขึ้นในประเทศ   
นิทานพ้ืนบ้านบางเรื่องเมื่อพิจารณาจากลักษณะตัวละครและลักษณะของเรื่องแล้วอาจ 

สันนิษฐานได้ว่า น่าจะมีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย นิทานดังกล่าวนี้ เช่น มุขตลก เรื่องนายทอง มุขตลก 
เกี่ยวกับคนต่างชาติ เรื่องผี เช่น นางนาคพระโขนง และนิทานชีวิตเรื่อง ไกรทอง และขุนช้างขุนแผน 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่อาจสืบสาวได้ว่า นิทานเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เมื่อใด ใครเป็นผู้คิดค้น และใครเล่า
เป็นคนแรก   

https://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพที่ 3.5  จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของนิทานที่เกิดขึ้นในประเทศ   
ที่มา : https://worldfable.wordpress.com/2011/09/28/page/2/ 

 
2. นิทานที่มีท่ีมาจากต่างประเทศ   

นิทานไทย มีที่มาจากนิทานประเทศต่าง  คือ ประเทศอินเดีย ลังกา และประเทศทาง
ตะวันตก ที่มาจากอินเดียและลังกา เช่น รามายณะมีแพร่กระจายในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นิทาน
ไทยบางเรื่องเป็นนิทานจากอรรถกถาชาดก เช่น มหาเวสสันดรชาดก พระยาฉัททันต์ มโหสถสุวรรณ
สาม เป็นต้น บางเรื่องมาจากธัมมปทัฏฐกถา เช่น เรื่องพระเจ้าอุเทน เป็นต้น หรือมาจากนิทานอีสป 
เช่น นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า ลูกแพะกับหมาปุา เด็กเลี้ยงแกะ เป็นต้น นิทานที่เล่าสู่กันฟังในหมู่คน 
ไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีการศึกษา อาจกล่าวได้ว่าเป็นนิทานฝรั่ง เช่น เรื่อง สโนไวท์ หนูน้อย 
หมวกแดง พีน็อคคีโอ เจ้าหญิงนิทรา และเงือกน้อย เป็นต้น   

นิทานที่มาจากวรรณกรรมลายลักษณ์   
วรรณกรรม ลายลักษณ์เหล่านี้อาจเคยเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะมาก่อน คือ เดิมอาจเป็น 

นิทานที่เล่าสู่กันฟัง แล้วภายหลังมีผู้รวบรวมขึ้นและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีคนอ่าน 
ผู้อ่านก็อาจน าไปเล่าต่ออีก วรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะของไทยจึงมีความสัมพันธ์
กันอย่างแน่นแฟูนถ่ายทอดกันไปมา นิทานที่เล่าสู่กันฟังหลายเรื่องมีเนื้อความตรงกับนิทานใน
ปัญญาสชาดกและชาดก นอกนิบาตอ่ืน  เช่น เรื่องสังข์ทอง สังข์ศิลป์ไชย พระสุธน หงส์ผาค า ก่ ากา 
ด า การะเกด ฯลฯ น่าสังเกตว่านิทานเหล่านี้โดยมากมักมีลักษณะรูปแบบเป็นนิทานมหัศจรรย์ยิ่ง 
ภายหลังเมื่อมีการพิมพ์หนังสือจ าหน่ายแพร่หลาย ผู้เล่านิทานบางคนก็น านิทานที่ตนเคยอ่านมาเล่า

https://worldfable.wordpress.com/2011/09/28/page/2/
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ต่อ เห็นได้ชัดจากการเล่านิทาน เรื่อง ดาวเรืองและลักษณวงศ์ ในหนังสือวรรณกรรมจากบ้านในเมื่อ 
ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ถามผู้เล่าว่า ได้ฟังนิทานเรื่องดังกล่าวจากไหนผู้เล่าก็ตอบว่าเคยอ่านหนังสือที่มา
จากโรงพิมพ์วัดเกาะ   

จากจุดก าเนิดของนิทานดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การก าเนิดของนิทานนั้นเกิดขึ้นจาก
ประวัติศาสตร์ที่คนเราได้รับการสืบทอดต่อมา โดยนิทานเป็นตัวสะท้อนทั้งศิลปวัฒนธรรม          
สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการถ่ายทอดมุมมองของผู้แต่งในแง่มุมต่าง
ตามวัฒนธรรมและสังคมนั้น นิทานเป็นที่ประมวลแห่งความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติค่านิยม 
ความกลัว และพฤติกรรมและสิ่งที่ปฏิบัติถือต่อกันมา   
 
ผลงานของนักแต่งนิทานของโลก 

1. นักเล่านิทานเอกของไทย: สุนทรภู่ 
พระสุนทรโวหาร(ภู่)เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 (ตรงกับวันจันทร์ เดือน 8       

ขึ้น 1 ค่ า ปีมะเมีย จุลศักราช 1148) เวลา 2 โมงเช้า ณ ด้านเหนือของพระราชวังหลัง (บริเวณสถานี
รถไฟ บางกอกน้อยในปัจจุบัน) เชื่อกันว่าหลังจากสุนทรภู่เกิดได้ไม่นานบิดามารดาก็หย่าร้างกันบิดา
ออกไปบวชอยู่ที่วัดปุากร่ าอันเป็นภูมิล าเนาเดิม ส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็น
นางนมของพระองค์เจ้า หญิงจงกล พระธิดาในเจ้าฟูากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ดังนั้น สุนทรภู่จึงได้อยู่
ในพระราชวังหลังกับมารดา และถวายตัวเป็นข้าราชการในกรม 

 ในเรื่องบิดา-มารดาของสุนทรภู่นั้น บันทึกส่วนใหญ่ของไทยมักกล่าวถึงต้นตระกูลของสุนทร
ภู่ว่า มีบิดาเป็นชาวบ้านกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองอ่ืน เนื่องจากเชื่อถือตาม
พระนิพนธ์ ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเรื่อง “ชีวิต และงานของสุนทรภู่”  

ต่อมามีการค้นพบ ข้อมูลมากขึ้น จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกัน
ออกไป โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า มีบิดาเป็นชาวบ้านกร่ า เมืองแกลง จังหวัดระยอง 
 เนื่องจากปรากฏข้อมูลกล่าวถึงวงศ์วานของสุนทรภู่ไว้ อยู่ใน “นิราศเมืองแกลง” แต่
ความเห็นเกี่ยวกับฝุายมารดา แตกออกเป็นหลายส่วน ส่วนหนึ่งว่าไม่ทราบที่มาแน่ชัด ส่วนหนึ่งว่าเป็น
คนฉะเชิงเทราและส่วนหนึ่งว่าเป็นคน เพชรบุรี และพบว่าที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง บันทึก
ว่าบิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ า 6 ชื่อพ่อพลับ มารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา  ชื่อแม่ช้อย  

แต่ทว่าแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวาง คือ ฝุายมารดาเป็นชาวเมืองเพชร 
สืบเนื่องจากเนื้อ ความใน “นิราศเมืองเพชร” และเชื่อว่าสุนทรภู่มี น้องสาวต่างบิดา อีกสองคนชื่อฉิม
และนิ่ม (สุนทรภู่, ออนไลน์, 2556) 

กล่าวกันว่าในวัยเด็ก สุนทรภู่ได้ร่ าเรียนหนังสือกับพระในส านักวัด ชีปะขาว (รัชกาลที่ 4 
พระราชทานนามใหม่ว่า วัดศรีสุดาราม อยู่ริมคลองบางกอกน้อย) ต่อมาได้เข้า รับราชการเป็นเสมียน
นายระวางกรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวน แต่ไม่ชอบท างานอ่ืนนอกจากแต่ง บทกลอนซึ่ง
สามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่ม และได้ ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังจึงถูกโบยและจ าคุก เมื่อ
ออกจากคุกก็เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ในการเดินทางครั้งนี้สุนทรภู่ได้แต่ง 
“นิราศ เมืองแกลง” ในนิราศได้บันทึกสมณศักดิ์ของบิดาไว้ ด้วยว่าเป็น “พระครูธรรมรังสี” เจ้า
อาวาสวัดปุากร่ า หลังกลับจากเมืองแกลง 
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ภาพที่ 3.6  สุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทย และของโลก 

ที่มา : https://sites.google.com/site/wwwarmsakkarin9com/sunthr-phu-cintkwi-
xek-khxng-thiy-laea-khxng-lok 

 
ในนิราศได้บันทึกสมณศักดิ์ของบิดาไว้ ด้วยว่าเป็น “พระครูธรรมรังสี” เจ้าอาวาสวัดปุากร่ า 

หลังกลับจากเมืองแกลง สุนทรภู่ต้องติดตามพระองค์เจ้า ปฐมวงศ์ในฐานะมหาดเล็ก ตามเสด็จไปใน
งานพิธี มาฆบูชาที่อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2350 และได้แต่ง “นิราศพระ
บาท” ไว้ในการ เดินทางครั้งนี้ด้วย หลังจากนี้ไม่พบผลงานของสุนทรภู่ อีกเลยจนกระทั่งเข้ารับ
ราชการในกรมพระอาลักษณ์ ปี พ.ศ. 2359 รับราชการเป็นอาลักษณ์ปลายแถว มีหน้าที่เฝูาคอยรับใช้
เวลาทรงพระอักษร แต่ก็มีเหตุให้ สุนทรภู่ได้แสดงฝีมือกลอน เมื่อพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงพระราชนิพนธ์กลอนบท ละครเรื่อง “รามเกียรติ์” ติดขัดและไม่มีผู้ใดต่อกลอนได้ ต้อง
พระราชหฤทัย จึงโปรดฯ ให้สุนทรภู่ทดลองแต่ง ปรากฏว่าแต่งได้ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
เลื่อนให้เป็น “ขุนสุนทรโวหาร” บทกลอนในรามเกียรติ์ ที่สุนทรภู่ได้แต่งในคราวนั้นคือ ตอนนางสีดา
ผูกคอตาย และตอนศึกสิบขุนสิบรถ ในฉากบรรยายรถศึกของ ทศกัณฐ์ต่อมาสุนทรภู่ได้เลื่อนยศเป็น 
“หลวงสุนทรโวหาร” ได้รับพระราชทานบ้านหลวงอยู่ที่ท่าช้างใกล้กับวังท่าพระ ต้องเข้าเฝูาเป็น
ประจ าเพ่ือคอยถวายความเห็นเกี่ยวกับ พระราชนิพนธ์และได้ร่วมในกิจการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเป็นหนึ่งในคณะร่วมแต่ง “ขุนช้างขุนแผน”ขึ้นใหม ่ 

ระหว่างรับราชการ สุนทรภู่ต้องโทษจ าคุกเพราะ ถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราท าร้ายผู้ใหญ่ แต่จ าคุก
ได้ไม่นาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็พระราชทาน อภัยโทษ ว่ากันว่าเป็นเพราะทรง
ติดขัดบทพระราชนิพนธ์ เรื่องสังข์ทอง และไม่มีใครแต่งได้ต้องพระราชหฤทัย ภายหลังพ้นโทษ สุนทร
ภู่ได้เป็นพระอาจารย์ถวาย พระอักษรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาอาภรณ์ พระราชโอรสใน
รัชกาลที2่และเชื่อว่าสุนทรภู่แต่งเรื่อง “สวัสดิรักษา”  
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ในช่วงนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต สุนทรภู่
ได้รับพระบรม ราชูปถัมภ์จากราชส านักใหม่ในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับพระ
อุปถัมภ์จากพระบรม วงศานุวงศ์พระองค์อ่ืน ๆ อยู่เสมอ เช่น เป็นพระอาจารย์ ถวายอักษรเจ้าฟูา
กลางและเจ้าฟูาปิ๋ว พระโอรสในเจ้าฟูา กุณฑลทิพยวดีและแต่ง “เพลงยาวถวายโอวาท” ในช่วงนี้ 
นอกจากนั้นยังได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณและกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7  ภาพกุฏิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจ าพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่

ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณ ีฯลฯ ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฏิของท่าน 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 
ต่อมาสุนทรภู่ได้ออกบวชและย้ายไปจ าพรรษา ที่วัดต่าง ๆ หลายแห่ง เท่าที่พบระบุในงาน

เขียน ได้แก่ วัดเลียบ วัดแจ้ง วัดโพธิ์ วัดมหาธาตุ และวัดเทพธิดาราม และท่ีวัดเทพธิดารามนี้เอง ภาย 
หลังมีการค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าถูกเก็บซ่อน ไว้ใต้เพดานหลังคากุฏิสุนทรภู่บวชอยู่เป็นเวลา 
18 ปี ระหว่างนั้นได้เขียนงานขณะเดินทางธุดงค์ไปในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปรากฏเป็นนิราศมากมาย 
และเชื่อว่าน่า จะยังมีนิราศที่ค้นไม่พบอีกเป็นจ านวนมาก และงาน เขียนชิ้นสุดท้ายที่แต่งขณะจ า
พรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดา ราม ใน พ.ศ. 2385ขณะมีอายุได้56 ปีก่อนลาสิกขา คือ “ร าพันพิลาป” 
เพราะหลับฝันเห็นเทพยดาจะมารับ ตัวไป เมื่อตื่นขึ้นจึงคิดว่าตนคงถึงฆาตแล้ว จึงแต่งเรื่อง พรรณนา
ถึงความฝันและเล่าเรื่องราวที่ได้ประสบมา ในชีวิต แล้วจึงลาสิกขาเพ่ือเตรียมตัวตาย  

หลังจากลาสิกขา สุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์จาก เจ้าฟูาน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟูาจุฑามณี กรม
ขุนอิศเรศรังสรรค์ รับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดี 7 แต่งเสภาพระราช
พงศาวดาร บทเห่กล่อมพระบรรทม และบทละครเรื่อง “อภัยนุราช” ถวาย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2394 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เจ้าฟูามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสถาปนา เจ้าฟูาน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki
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เกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงนี้สุนทรภู่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝุายพระราชวังบวร มีบรรดาศักดิ์
เป็น “พระสุนทรโวหาร” เชื่อกันว่าสุนทรภู่พ านักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนั่ง ของพระยามน
เฑียรบาล (บัว) ตราบจนสิ้นชีวิตเมื่อ พ.ศ.2398 สิริรวมอายุได6้9 ปี  

สุนทรภู่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง วรรณคดีร้อยกรองประเภทกลอน ทั้งยังก าหนดวิธี
ใน การประพันธ์แบบใหม่ให้แก่การแต่งกลอนสุภาพด้วย การแต่งกลอนแบบใหม่นี้เรียกกันว่า “กลอน
ตลาด” เพราะเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวบ้านนั่นเอง กล่าวได้ว่าสุนทรภู่เป็น “บรมครูทางกลอน
แปดและกวีเอก” สร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายในหมู่ ประชาชนไทย เนื่องจากกวี
นิพนธ์ในยุคก่อนมักเป็น ค าฉันท์หรือลิลิตซึ่งยากที่ประชาชนจะเข้าถึง 

 ในประเทศไทยมีการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ แห่งแรกขึ้นที่ต าบลกร่ าอ าเภอแกลงจังหวัด
ระยองซึ่ง ถือเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ โดยวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 
อันเป็นปีครบรอบ 100 ปีการเสียชีวิตของสุนทรภู่ และมีพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ภายในอนุสาวรีย์มีหุ่นปั้นของสุนทรภู่และตัวละครใน วรรณคดีเรื่องเอกคือ 
“พระอภัยมณ”ี นอกจากนี้ยังม ีอนุสาวรีย์สุนทรภู่ที่จังหวัดอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ ท่าน้ าหลังวัด พลับพลาชัย 
ต าบลคลองกระแชงอ าเภอเมืองจังหวัด เพชรบุรีอันเป็นจุดที่สุนทรภู่เคยมา ตามที่ระบุไว้ใน นิราศ
เมืองเพชร และผู้คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าจังหวัด เพชรบุรีเป็นบ้านเกิดของมารดาของสุนทรภู่ด้วย 
อนุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่วัดศรีสุดาราม เนื่องจาก เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าสมัยเป็นเด็ก สุนทรภู่ได้ศึกษา 
เล่าเรียนอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสุนทรภู่ และหุ่นขี้ผึ้งในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี จัด
แสดง อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมด้วย ส่วนพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่นั้น อยู่ในอาคารที่เชื่อว่า
เป็น กุฏิของสุนทรภู่สมัยเมื่อจ าวัดอยู่ที่วัดเทพธิดาราม ถนนมหาไชย กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
สมาคม นักกลอนแห่งประเทศไทย และมีการจัดกิจกรรมใน วันสุนทรภู่เป็นประจ าทุกปี อนุสาวรีย์
สุนทรภู่ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลงจังหวัดระยอง  

นอกจากจะเป็นกวีเอกของชาติแล้ว ในงานวิจัยทุน ฟุลไบรท์-เฮย์ส ของคาเรน แอนน์แฮมิล
ตัน (Karen Ann Hamilton) ได้เปรียบเทียบสุนทรภู่เสมือนเป็น “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” ด้วย 
(Hamilton, Online, n.d.) นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบวันเกิด 200 ปีของสุนทรภู่ 
องค์การ ยูเนสโกได้ประกาศให้สุนทรภู่เป็น “บุคคลส าคัญ ของโลกทางด้านวรรณกรรม” นับเป็นชาว
ไทยคนที่5 และเป็นสามัญชนชาวไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ
ไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิมพ์หนังสือ “อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปี” เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
สุนทรภู่ด้วย ในปี พ.ศ. 2530 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์อดีตรอง นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งสถาบัน
สุนทรภู่ขึ้นเพ่ือส่งเสริม กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตและผลงานของ สุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และก าหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสุนทรภู่” นับแต่นั้น 
สุนทรภู่แต่งค าประพันธ์ไว้มากมาย ทั้งนิราศ 8 สุภาษิต บทเสภา บทละคร บทเห่กล่อมพระบรรทม 
และแต่งนิทานไว้ 5 เรื่อง ได้แก่  

1. โคบุตร เชื่อว่าเป็นงานประพันธ์ชิ้นแรกของ สุนทรภู่ เป็นเรื่องราวของ “โคบุตร” ซึ่งเป็น
โอรสของ พระอาทิตย์กับนางอัปสร แต่เติบโตขึ้นมาด้วยการ เลี้ยงดูของนางราชสีห์  
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2. พระอภัยมณี คาดว่าเริ่มประพันธ์ในสมัย รัชกาลที่ 2 และแต่ง ๆ หยุด ๆ เรื่อยมาจนถึง
สมัย รัชกาลที่ 4 เป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ได้รับยกย่อง จากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอด
วรรณคดีไทย ประเภทกลอนนิทาน  

3. พระไชยสุริยา เป็นนิทานที่สุนทรภู่แต่งด้วย กาพย์หลายชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 กาพย์ 
ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 เป็นนิทาน ส าหรับสอนอ่าน เนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปยาก เริ่ม
จาก แม่ก กา แม่กน กง กก กด กบ กม และเกย เชื่อว่าแต่งข้ึนประมาณ พ.ศ. 2383 – 2385 

 4. ลักษณวงศ์ เป็นนิทานแนวจักร ๆ วงศ์ๆ ที่น าโครงเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้าน แต่มีตอนจบ
ที่ แตกต่างไปจากนิทานทั่วไป เพราะไม่ได้จบด้วย ความสุขแต่จบด้วยงานสมโภชศพนางทิพเกสร 
ชายา ของลักษณวงศ์ท่ีสิ้นชีพด้วยการสั่งประหารของลักษณวงศ์เอง  

5. สิงหไกรภพ เชื่อว่าเริ่มประพันธ์เมื่อครั้ง ถวายอักษรเจ้าฟูาอาภรณ์ ภายหลังจึงแต่งถวาย 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ และน่าจะหยุดแต่งหลังจาก กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสิ้นพระชนม์ สิงหไกรภพ 
เป็นตัวละครเอกที่แตกต่างจากตัวพระในเรื่องอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้เหมือน 
ตัวละครอื่น ๆ ของสุนทรภู่ นักเล่านิทานเอกของโลก  

2.อีสป (Aesop)  
อีสปมีชื่อเสียงมากเมื่อประมาณ 620 – 560 ปี ก่อนคริสตศักราช ว่ากันว่าเขาเป็นทาสใน

สมัยกรีก โบราณ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถ ในการเล่านิทาน โดยนิทานของเขานั้นมัก
มีตัวเอกเป็น สัตว์ต่าง ๆ สอดแทรกปรัชญา แง่คิด ค าสอน คติเตือนใจ เอาไว้อย่างแนบเนียน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ ชีวิตประจ าวันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบฟังนิทานของเขามากจนลืมไปว่าเขาเป็น
ทาส คนฟังจะฟังอย่าง เพลิดเพลินโดยไม่รู้สึกว่าเขาก าลังสอนวิธีการปฏิบัติตน ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี
เมื่อพ้นจากความเป็นทาสแล้ว อีสปได้หาเลี้ยงชีพด้วยการเล่านิทาน และนิทาน ทุกเรื่องของเขานั้น
เรียกขานโดยรวมว่า “นิทานอีสป” ซึ่งมาจากชื่อของเขานั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

ภาพที่ 3.8  อีสป 
ที่มา : นพวรรณ ยุติธรรม. “นักเล่านิทาน” วารสารวิชาการปทุมวัน.9,4 (2556) 
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อีสปเป็นนักเล่านิทาน ด้วยปาก เขาไม่เคยเขียนนิทานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเขาถึงแก่

กรรมแล้วได้มีนักเขียนชาวกรีกรวบรวม นิทานของเขามาเขียนเป็นหนังสือและถูกลืมเลือนไป จนในปี
ค.ศ. 1844 มีการค้นพบหนังสือเล่มนี้ที่วิหาร เขาเอธอส (Mount Athos) และเผยแพร่นิทาน ออกไป
ทั่วโลก  ดังภาพ  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9  Aesopus moralisatus, 1485 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 
 

3.  ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต (Jean de La Fontaine)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

ภาพที่ 3.10   ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต 

ที่มา : นพวรรณ ยุติธรรม. “นักเล่านิทาน” วารสารวิชาการปทุมวัน.9,4 (2556) 

https://th.wikipedia.org/wiki
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ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเตเป็นชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อ ค.ศ. 1621 ในครอบครัวที่มีฐานะดีจบ
การศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีความสนใจอ่านและเขียนกวีนิพนธ์มาตั้งแต่เด็ก ผลงานเล่มแรกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์คือ บทละคร Eunuchus of Terence ผลงานที่สร้างชื่อคือ การรวบรวม และเรียบเรียงนิทาน
ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทาน เกี่ยวกับสัตว์ โดยมีอีสปเป็นแรงบันดาลใจส าคัญ นิทานของ         
ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต มีจุดเด่นอยู่ที่การ เสริมสร้างศีลธรรม แทรกความรู้ความตระหนักใน ธรรมชาติ
ของมนุษย์ นิทานของเขาหนักไปในทางเสียดสี วิพากษ์สังคม ศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ ตัวละคร   
ในนิทานมีลักษณะโหดร้ายปุาเถื่อน ไม่เหมาะส าหรับเด็ก ผลงานนิทานเล่มแรกของเขาชื่อ      
“Fables Choisies” ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1668 และเขา ได้รับการยกย่องว่าเป็น       
“นักเล่านิทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของฝรั่งเศส”  

 

 
 
 
ภาพที่ 3.11  Les Fables de La Fontaine et de La Motte, en éditions 

originales  
ที่มา: https://camillesourget.com/16464-la-fontaine-jean-de-la-motte-houdard-

de-fables-choisies-mises-en--l-edition-originale-des-fables-de-.html 
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4. ชาร์ล แปโร (Charles Perrault)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพที่ 3.12   ชาร์ล แปโร 
ที่มา : นพวรรณ ยุติธรรม. “นักเล่านิทาน” วารสารวิชาการปทุมวัน.9,4 (2556) 
 
ชาร์ล แปโร เป็นชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อ ค.ศ.1628ในครอบครัว ที่มั่งคั่ง สนใจเรียนรู้ในศาสตร์

ทุกแขนง เป็นนักเรียน ระดับหัวกะทิของสถาบันกฎหมาย สถาบันวิทยาศาสตร์ และสถาบันศิลปะ 
เป็นสมาชิกของส านักคิดท่ีเป็นศูนย์รวมของปัญญาชน 

ในสมัยนั้นชอบเขียนหนังสือเสริมสร้าง ปัญญาไม่นิยมความคิดแบบโบราณเขาเชื่อในอนาคต 
และการพัฒนาเป็นพระสหายของพระเจ้าหลุยส์ที่14 คอยถวายค าปรึกษาในเรื่องอาคาร สิ่งทอและ   
กวีนิพนธ์ แม้เขาจะมีความคิดสมัยใหม่มาก แต่ผลงานที่สร้างชื่อกลับเป็นการรวบรวม นิทานโบราณ 
ซึ่งเขาหันมาสนใจ อย่างจริงจัง 

เมื่ออายุล่วงเข้าประมาณ 70 ปีหนังสือรวบรวมนิทานโบราณและนิทานที่เขาแต่งขึ้นใหม่ที่มี 
ชื่อเสียงคือ “Stories or Fairy Tales from Bygone Eras” หรือที่รู้จักกัน    ทั่วโลกในชื่อ “Tales 
of Mother Goose”และเขายังแปล “100 Fables”ซึ่งเป็นหนังสือรวมนิทานอีสปจากภาษาละติน
เป็นภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 
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              ภาพที่ 3.13  หนังสือ The Tales of Mother Goose by Charles Perrault 

ที่มา : https://www.goodreads.com/review/show/260520589 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14 ผลงานของชาร์ล แปโร เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ภาพประกอบโดยกุสทาฟ ดอเร      

ในค.ศ. 1867 
ที่มา : http://www.wikiwand.com/th 
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ภาพที่ 3.15  ผลงานของชาร์ล แปโร เจ้าหญิงนิทรา ภาพประกอบโดย กุสทาฟ ดอเร            

ใน ค.ศ. 1867 
ที่มา : http://www.wikiwand.com/th 

 
5. ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16  ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
        ที่มา : Photography: Georg E. Hansen (1875)National Image Database,  

Danish Royal Library 

http://www.wikiwand.com/th
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ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Harns Christian Andersen) เป็นชาวเดนมาร์กเกิดเมื่อ    
ค.ศ.1805 ในย่าน สลัมของเมืองอูเดนส์ มีบิดาเป็นช่างปะรองเท้า มารดาเป็นกรรมกร เขาสนใจใน
ละครหุ่นและอ่านนิยาย เมื่ออายุได้14 ปีเขาเดินทางไปเล่นละครกับคณะละคร ในกรุงโคเปนเฮเกน 
แต่กลับพบว่าตนเองไม่มีทักษะ ทางการแสดงเลย เขามีผลงานเขียนที่มีผู้น าไปแปล เป็นภาษาต่าง ๆ 
หลายเรื่อง ในปีค.ศ. 1835 – 1842 หนังสือนิทานส าหรับเด็กของเขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นตอนสั้น ๆ 
ซึ่งมีนิทานที่คนทั่วโลกชื่นชมอยู่ด้วย เช่น เจ้าหญิงเงือกน้อย(The little mermaid)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.17  The Little Mermaid  by  Hans Christian Andersen  (1836) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18 The Little Mermaid  by  Hans Christian Andersen  (1836) 
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ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 
(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 

 
หนูน้อยขายไม้ขีดไฟ (The little matchseller) (เดนมาร์ก: Den Lille Pige med 

Svovlstikkerne; อังกฤษ: The Little Match Girl) เป็นนิทานเรื่องสั้นของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์
เซน ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1845 เป็นภาษาเดนมาร์ก ในหนังสือชื่อ Dansk Folkekalender for 
1846 ดัดแปลงมาจากผลงานภาพพิมพ์ของ Johan Thomas Lundbye ในปี 1843 [1] และนิทาน
เรื่อง Die Sterntaler ของพ่ีน้องตระกูลกริมม์ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19  หนูน้อยขายไม้ขีดไฟภาพประกอบโดย A.J. Bayes ปี 1889 
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki [2556, 12 กุมภาพันธ์]. 

 

ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งโลกนิทาน” ศพของเขา
ฝังอยู่ในโบสถ์โคเปน เฮเกนในฐานะกวีผู้ยิ่งใหญ่และมีการสร้าง “พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์แอนเดอร์สัน”  
ไว้ที่เมืองอูเดนส์บ้านเกิดของเขาด้วย  
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ภาพที่ 3.20  ภาพประกอบนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki [2556, 12 กุมภาพันธ์]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.21  ภาพประกอบนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki [2556, 12 กุมภาพันธ์]. 
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ภาพที่ 3.22  The Brave Tin Soldier by  Hans Christian Andersen (1838) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.23  The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen (1844) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
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ภาพที่ 3.24  The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen (1844) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.25  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
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ภาพที่ 3.26  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.27  The Nightingale by  Hans Christian Andersen  (1844) 
ที่มา : Hans Christian Andersen Fairy Tales  and Stories English Translation: H. P. Paull 

(1872) Original Illustrations by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich 
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6. พี่น้องตระกูลกริมม์ (The Brothers Grimm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.28  พ่ีน้องตระกูลกริมม์ (The Brothers Grimm) 
ที่มา: นพวรรณ ยุติธรรม.“นักเล่านิทาน = Storyteller,” วารสารวิชาการปทุมวัน.9,4(2556)  

 
เจค็อบ ลุดวิจกริมม์ (Jakob Ludwig Grimm) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1785และ วิลเฮล์ม คาร์ล 

กริมม์ (Wilhelm Karl Grimm) เกิดเม่ือ ค.ศ. 1786 ในชนบทเมืองฮาเนา แคว้นเฮสเซน เยอรมนี ทั้ง
คู่เรียนวิชากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยมาร์เบิร์ก 

 เมื่ออายุประมาณ 20 ปี เริ่มสนใจภาษาศาสตร์และนิทานปรัมปรา ศึกษาความ สัมพันธ์ของ
ค าต่าง ๆ ในภาษาเก่าแก่กับภาษาเยอรมัน และสรุปออกมาเป็นงานเขียนที่เรียกว่า “กฎของกริมม์” พ่ี
น้องกริมม์มักจะแบ่งงานกันท า โดยเจค็อบท าหน้าที่ วิจัย ส่วนวิลเฮล์มท าหน้าที่น าเรื่องราวมา
ประพันธ์ ใหม่ในรูปของวรรณกรรม  
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ภาพที่ 3.29 ภาพประกอบส าหรับเทพนิยายราพันเซลของพ่ีน้องตระกูลกริมม์ 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

ในปี ค.ศ. 1808 พี่น้องกริมม์ตีพิมพ์ผลงานรวมเล่มเทพนิยายเป็นครั้งแรก ชื่อว่า “Tales of 
children and the home” และในปี ค.ศ. 1854 ได้ตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาเยอรมันออก มาเป็น

ครั้งแรก เรื่องราวนิทานของพ่ีน้องกริมม์  ที่รู้จักกันในชื่อว่า “เทพนิยายกริมม์” นั้น 
 ในช่วงแรก ๆ ถูกวิจารณ์ว่าเรื่องราวบางส่วนไม่สวยงามอ่อนหวาน มีเนื้อหาล่อแหลมและ

รุนแรง ต่อมาจึงมีการขัดเกลา เนื้อหาให้นุ่มนวลอ่อนหวานมากขึ้นดังที่เผยแพร่อยู่ ทั่วโลกในปัจจุบัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/
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ภาพที่ 3.30  ภาพประกอบส าหรับเทพนิยายกริมม์เป็นภาพเขียนของกุสตาฟ โดเร              
เรื่อง Cendrillon 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพที่ 3.31 หนังสือเทพนิยายกริมม์ เรื่อง Hansel and Gretel 
ที่มา : https://www.barnesandnoble.com/w/grimms-fairy-tales-illustrated- 

brothers-grimm/1103991502?type=eBook 

https://www.barnesandnoble.com/w/grimms-fairy-tales-illustrated-
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7. วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 3.32  วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney) 
ที่มา : https://www.kiitdoo.com/7-lessons-from-walt-disney/ 
 
วอลต์ ดิสนีย์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1901 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เขามีฝีมือด้านวาดการ์ตูน และเป็น 

ผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนสีคนแรก ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง ในยุคแรก ๆ เป็นการ์ตูนตอนสั้น ๆ ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.33  Walt Disney’s Mickey Mouse, animation trove up for auction 

ที่มา : https://www.timesofmalta.com/articles/view/20160601/arts-
entertainment/Walt-Disney-s-Mickey-Mouse-animation-trove-up-for-auction.613920 
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การ์ตูนตอนสั้น ๆ ได้แก่ มิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse) ต่อมาได้สร้างผองเพ่ือนของมิกกี้ เมาส์

ขึ้นมาอีกหลายตัว เช่น มินนี่เมาส์ (Minnie Mouse)กู๊ฟฟ่ี (Goofy) พลูโต (Pluto) และโดนัลด์ดั๊ก 
(Donald Duck) เป็นต้น เขาน า     เทพนิยายและนิทาน มาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนจนโด่งดังไปทั่ว
โลกหลาย เรื่อง ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (Snow 
White and the seven dwarfs)      แฟนตาเซีย (Fantasia) พินอคคิโอ (Pinocchio) และแบมบี้ 
(Bambi) และสร้างการ์ตูน ชุดอลิซในแดนมหัศจรรย์ (Alice in wonderland) ซึ่งได้รับความนิยมอยู่
ถึง 4 ปี ภายหลังได้เริ่มสร้าง ภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงและภาพยนตร์ที่ให้คนแสดงร่วมกับตัวการ์ตูน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.34  รูปแบบภาพยนตร์การ์ตูนเต็มรูปแบบครั้งแรกของวอลท์ดิสนีย์ และเป็น

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อเมริกา 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ต่อมาเขาสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่ขึ้น ให้ชื่อว่า “ดิสนีย์แลนด์” เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
จากทุกมุมโลก และมีธุรกิจบันเทิงแตกแขนงไปอีก หลายอย่างจนถือได้ว่าเป็นบริษัทบันเทิงชั้นแนว
หน้า ของโลกเลยทีเดียว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.35  วอลท์ ดิสนีย์ และ มิกก้ีเม้าส์ 

ที่มา : https://movie.mthai.com/movie-news/162119.html 

 
ประวัติความเป็นมาของนิทาน 

เด็กปฐมวัยชอบฟังนิทานมาก ทุกครั้งที่มีผู้เล่านิทานให้ฟัง เราจะเห็นภาพเด็กจะนั่งฟังอย่าง
สนใจลืมโลกลืมความซุกซนตามวัยและธรรมชาติ  ของตนเองลักษณะดังกล่าวนี้เป็นภาพที่เราเห็นกัน
มานานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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ในสมัยก่อนการฟังนิทานของเด็กมาจากการฟังเรื่องราวการเล่าของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่จะเล่าจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่เขาเคยประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังมาจึงน ามาเล่าต่อๆกันฟังบางครั้งเป็นการสอน
สอดแทรกความรู้ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณในท้องถิ่น 

หทัย ตันหยง (2525:455) การเล่านิทานเป็นวิธีพัฒนาเด็กของไทยและเป็นคติชนวิทยาอย่าง
หนึ่งมีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด มีจุดประสงค์ในการ
เล่าโดยที่ พรทิพย์ วินโกมินทร์ (2530:7) ได้กล่าว จุดประสงค์ดั้งเดิมของการเล่านิทานมีดังต่อไปนี้ 

1.  เพ่ือเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่าง 
2.  เหตุผลทางศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์เป็นต้นเหตุให้เกิดนิทานขึ้นมากมาย เช่น 

เรื่องเก่ียวกับเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเป็นเรื่องคติสอนใจ สอนความประพฤติต่างๆ 
บรรพต พระประเสริฐ (2531: 31) ส าหรับความเป็นมาของนิทานนั้นมีมานานแต่สมัยดึกด า

บรรพ์เป็นสิ่งชื่นชอบทั้งผู้เล่าและผู้ฟังในสมัยแรกๆการถ่ายทอดเรื่องราวจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่งอาจเริ่มต้นด้วยภาพ เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่มนุษย์จะมีพัฒนาการทางภาษาดีพอที่จะ
บอกเล่าเรื่องราวด้วยปาก เขาใช้ภาพแทนการบอกเล่าด้วยภาษาพูด ดังจะเห็นได้จากภาพวาดต่างๆ
ตามผนังถ้ า หน้าผา และภูเขาภาพจะบอกถึงความหวัง และชัยชนะความกลัวและความสุขบอก
เรื่องราวที่เขาได้กระท าตลอดจนสิ่งที่เขาหวังให้เกิดขึ้น เมื่อพัฒนาการทางภาษาเจริญขึ้นการสื่อ
ความหมายจึงเปลี่ยนจากรูปภาพมาเป็นภาษาพูดหลังจากมีภาษาเขียนเกิดขึ้นจึงได้มีผู้บันทึกและแต่ง
เรื่องราวต่างๆไว้แรกๆเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังคงเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับตัวเขา เช่น การล่าสัตว์ การต่อสู้
ชัยชนะ  นักเล่าจะจดจ าเรื่องราวต่างๆและพยายามเล่าเรื่องให้มีชีวิตชีวาน่าสนใจแก่ผู้ฟัง  ในสมัย
แรกๆเรื่องที่เล่าก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และเล่าสู่กันฟังในหมู่ของผู้ใหญ่ยังไม่มีนิทานที่มีเนื้อเรื่อง
เหมาะสมกับเด็กแต่ล่ะวัยเด็กจึงได้ฟังเรื่องราว ซึ่งแล้วแต่จะได้ยินได้ฟังต่อมาจึงได้มีการแต่งนิทาน
ส าหรับเด็กโดยเฉพาะขึ้น 

จากประวัติความเป็นมาของนิทานดังกล่าวต้นสรุปได้ว่าในสมัยก่อนการแต่งนิทานขึ้นส าหรับ
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะยังไม่มีเป็นเพียงการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ ใหญ่ ไปสู่ เด็กเพ่ือให้เกิด          
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและคติธรรมสอนใจเด็กนั่นเอง 
 

ประวัติความเป็นมาของการเล่านิทาน 
วรรณี ศิริสุนทร (2539:2-5) กล่าวถึงประวัติการเล่านิทานไว้ว่า การเล่านิทานมีมาก่อนสมัย

ประวัติศาสตร์และมีอยู่ทั่วไปตามแหล่งอารยะธรรมๆ หรือชนชาติต่างๆ เรื่องที่เล่าก็มีแตกต่างกันไป
ตามแต่สถานท่ีเล่า จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเล่า
กันในที่ต่างสถานที่หรือต่างเวลา การเล่านิทานก็ยังเป็นสิ่งที่เติมความต้องการขั้นพ้ืนฐานของสังคม
หรือความต้องการส่วนตัวของมนุษย์ให้เต็ม ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในอดีตอธิบายการ
เกิดหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆเพ่ือความบันเทิงและยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของวีรบุรุษคน
ส าคัญ ด้วยเหตุนี้นักเล่านิทานจึงเป็นทั้งผู้สื่อข่าว นักประวัติศาสตร์ ผู้เผยแพร่วัฒนธรรม ผู้เผยแพร่
ธ ารงศีลธรรมและศาสนา และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ให้ความส าราญด้วย เมื่อเวลาผ่านไปนิทานก็เริ่ม
ปะปนกับต านานเทพปกรณัม(Myth)เรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษและนักเล่านิทานก็กลายมาเป็นบุคคล
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ส าคัญได้รับความนับถือจากคนในชุมชนของตนเอง คนทุกเพศทุกวัยต่างมีความพึงพอใจที่จะฟังนิทาน
หรือเรื่องราวเหล่านั้น 

ในทวีปแอฟริกามีนักเล่านิทานประจ าหมู่บ้านและนักเล่านิทานพเนจร(วณิพก)นักเล่านิทาน
ประจ าหมู่บ้านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในหมู่บ้านคนหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดเรื่องราว
ความกล้าหาญของผู้น าของชุมชน ส่วนนักเล่านิทานพเนจรจะเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกบ้าน
หนึ่ง เขาจะท าหน้าที่เล่านิทาน เกร็ดพงศาวดาร นิทานอีสป และยังเป็นผู้ที่รวบรวมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ได้รับการบอกเล่าด้วยปากจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ทราบนับว่าเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง ในประเทศญี่ปุุน ประเทศจีน และประเทศอินเดีย นักเล่านิทานจะ
ได้รับความนับถือเช่นเดียวกับนักศึกษา นักบวช พระ ช่างฝีมือและเจ้าของที่ดิน 

บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏเกี่ยวกับการเล่านิทานเป็นครั้งแรกค้นพบในประเทศ
อิยิปต์เป็นบันทึกที่อยู่บนกระดาษปาปิรัสกล่าวถึงวิธีที่โอรสของคีออป (Cheope) นักสร้าง  ปิระมิดผู้
ยิ่งใหญ่ได้ให้ความบันเทิงแก่พระราชบิดาโดยการเล่านิทาน เรื่องราวนี้ได้บันทึกไว้เมื่อประมาณ2,000-

1,300ปี ก่อนคริสตกาลมหากาพย์ที่แสดงถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษและเป็นมหากาพย์ที่เก่าแก่
ที่สุดมีชื่อว่า กิลกาเมช(Gilgamesh)พวกชาวสุเมเรียน(sumerians)ได้จารึกเรื่องราวของกิลกาเมชของ
พวกบาบิโลนลงไว้บนแผนดินเหนียวซึ่งตกทอดสืบต่อกันมาปัจจุบันเก็บรักษาไว้ใน British Museum 
ในกรุงลอนดอนมีรวมทั้งสิ้น 12 แผ่น 

สมัยต่อมาในประเทศอังกฤษมีพวกวณิพกร้องเพลงหรือท่ีเรียกว่ากลีแมน (Glemen) เป็นชาว
แองโกล-แซกซันและชาวนอร์แมนได้ร่อนแร่ขับร้องเพลงเล่าเรื่องของพวกเขาไปทั่วประเทศอังกฤษ
และทวีปยุโรป ในประเทศเยอรมันมีกลุ่มนักร้องซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมดนตรีและโคลงกลอน ใน
ประเทศไอร์แลนมีพวกออเลมส์(Ollames)ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเล่านิทานที่มีความสามารถ
เป็นเลิศนักปราชญ์เริ่มบันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อมีการค้นพบวิธีการพิมพ์ขึ้น
ในปีพ.ศ. 1450 การเล่านิทานโดยพวกวณิพกพเนจรก็เสื่อมความนิยมลงไป แม้ว่าจะมีบทเพลงและบท
โคลงกลอนอยูแ่ต่เรื่องที่เป็นร้อยแก้วจะสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยการเขียนและการ
เล่า เรื่องร้อยแก้วเหล่านี้ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเล่านิทาน 

มีหลักฐานปรากฏเด่นชัดในเวลานี้ว่าอินเดียมีวรรณกรรมนิทานมาก เป็นวรรณกรรมที่จารึก
เป็นลายลักษณ์ท่ีมีอายุกว่า2,000ปี ก่อนโฮเมอร์ของทางตะวันตก นักปราชญ์ทางมานุษยวิทยาเชื่อว่า
อินเดียเป็นแหล่งก าเนิดใหญ่แห่งนิทานชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้แพร่กระจายไปในทิศทางต่างๆโดยรอบทั้ง
ใกล้และไกล เนื้อเรื่องของนิทานเหล่านั้นได้ถูกดัดแปลงแก้ไขและเพ่ิมเติมให้เหมาะกับรสนิยมของผู้ฟัง
ในแต่ล่ะท้องถิ่นเรื่องที่อยู่ในความนิยมของคนหมู่มากเป็นเวลานานก็มีผู้น าไปปรุงแต่งและพัฒนา
รูปแบบและกลวิธีเขียนใหม่จนกลายเป็น “วรรณคดี”ไปในที่สุด 

หนังสือนิทานของอินเดียฉบับเก่าแก่ที่สุดและถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งนิทานทั้ งหลายปรากฎ
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรคือ “พฤหัตกถา” ซึ่งแต่งโดย คุณาฒัย แต่งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่6-

7 ซึ่งต่อมาก็ศูนย์หายไปในราวพุทะศตวรรษที่ 16 กวีชาวอินเดียชื่อเกษมจันทร์ได้แต่ง “พฤหัต
กถาบัญชรี” ขึ้นแทนฉบับเดิมที่ศูนย์หายไปและในเวลาเดียวกัน โสมเทวภัฎฎ์ ได้แต่ง “กถาสริต
สาคร”(สาครอันเป็นที่รวมแห่งกระแสนิยาย) ขึ้นด้วยโดยร้อยกรองเป็นกาพย์ขึ้นใหม่ ย่อความที่ยาวให้
กะทัดรัดและเรียบร้อยขึ้น แต่กระนั้นก้ยังเป็นหนังสือเรื่องใหญ่ถึง 18 ลัมพก์ (เล่ม) แบ่งออกเป็น124
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ตรังค์(บท) เสถียรโกเศศได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ 2 เล่ม คือ กถาบิฐ และ กถามุข อีก16 เล่มยังไม่มี
การแปลในเล่าต้น คือ กถาบิฐ กล่าวถึงมูลเหตุของนิยายว่าพระศิวะได้เล่านิทานให้พระอุมาฟัง เล่ม
ต่อๆ ไปเป็นตัวนิยายประวัติละนิทานต านานต่างๆหลายอย่างหลายชนิดซับซ้อนกันหลายชั้นหลายเชิง 

กถาบิฐ ซึ่งเป็นเล่มต้นได้กล่าวถึงมูลเหตุแห่งนิทานและท าให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของ
หนังสือพฤหัตกถา ที่ถือว่าเป็นหนังสือนิทานเล่มแรกของโลกในรูปต านานไว้ว่า 

“พระอุมาได้ขอให้พระอิศวรเล่านิทานที่ยังไม่เคยมีใครได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและเพ่ือปูองกัน
การรั่วไหลจึงพระราชโองการห้ามไม่ให้ใครเข้ามาในที่ประทับมีผู้คอยเฝูาทวารไว้แต่บุษปทนต์เทพรับ
ใช้ผู้เป็นที่โปรดปรานของพระอิศวรเกิดความใคร่รู้จึงหายตัวเข้าไปรอบฟังแล้วน าเอานิทานมหัศจรรย์
ที่พระอิศวรทรงเล่าไปถ่ายทอดให้ชยาผู้เป็นภริยาอีกต่อหนึ่งนางชยาน านิทานนั้นไปเล่าถวายพระอุมา
ด้วยความไม่รู้ท าให้พระนางกริ้วมากสาปบุษปทนต์ไปเกิดเป็นมนุษย์มาลยวัตเทพทูลขอโทษจึงถูกสาป
ด้วยบุษปทนต์ไปเกิดเป็นมนุษย์ชื่อ วรรุจิ ส่วนมาลยวัตเทพไปเกิดเป็นคุณาฒัย วิธีแก้ค าสาปก็คือวรรุจิ
จะต้องไปเล่านิทานให้กาณภูติก็จะพ้นค าสาปเช่นกัน ส่วนคุณาฒัยจะพ้นค าสาปเมื่อเล่านิทานเรื่ องนี้
ให้แพร่หลายไปเมื่อคุณาฒัยได้ฟังนิทานทิพย์ทั้งๆเรื่องจากกาณภุติแล้วได้จารึกด้วยภาษาไปศาจีเรียบ
เรียงเป็นนิทานยาวเจ็ดแสนโศลกแล้วหาทางท าให้นิทานนั้นแพร่หลายโดยน าไปให้ท้าวศรีศาตวาหนะ
แต่ท้าวศรีศาตวาหนะไม่รับ คุณาฒัยน้อยใจจึงน านิทานทั้งเจ็ดแสนโศลกนั้นไปอ่านให้ฝูงสัตว์และหมู่
นกในปุาฟังแล้วเผาต้นฉบับทิ้งเสีย ท้าวศรีสาตวาหนะได้ยินกิติศัพท์ที่ฝูงสัตว์พากันไปฟังนิทานไม่ยอม
ไปหาอาหารจึงตรัสขอนิทานทิพย์ซึ่งถูกเผาไปจนเหลือแค่แสนโศลกนั้นคือเรื่องนรวาหะหัตต์ คุณาฒัย
พ้นค าสาปได้ข้ึนสวรรค์ ส่วนท้าวศรีสาตวาหนะก็น านิทานที่ได้มาแต่งให้แพร่หลายสืบไป” 

คนแอฟริกันก็มีความเชื่อกันว่าต้นก าเนิดนิทานเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกาจากหนังสือ A Story A 
Story มีประวัติเกี่ยวกับที่มาของนิทานตามความเชื่อของคนแอฟริกากันดังนี้ ทวีปแอฟริในสมัย
โบราณเทพนิยายมีแห่งสวรรค์จะทรงเก็บนิทานของเด็กๆไว้ในหีบทองค าเด็กๆจึงไม่มีนิทานฟังกัน พ่อ
แม่ของเด็กจึงมาขอร้องอนันเซ่ มนุษย์แมงมุม ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์สามารถชักใยจากพ้ืนโลกขึ้นไปบนสวรรค์
ได้ ให้ไปขอนิทานจากเทพนยามี อนันเซ่ซึ่งรักและสงสารเด็กจึงยอมปฏิบัติตามค าขอร้องนั้น เทพนยา
ขอให้อนันเซ่น าของหายาก 3 สิ่งมาแลกเปลี่ยนกับนิทานคือ เสือดาวโอเชโบซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวแหลม
คมประดุจดาบ ตัวแตนเมมโบโร ซึ่งมีเหล็กในร้อนแรงราวกับไฟและนางไม้เมมโมเทีย ซึ่งไม่เคยมีชาย
ใดเคยให้เห็นนางมาก่อน อนันเซ่ใช้กลอุบายจับเสือดาว โอเซโบด้วยวิธีเล่นเกมมัดตัว ด้วยการผลัดกัน
ใช้เถาวัลย์มัดตัวแล้วดิ้นให้หลุด อนันเซ่หลอกมัดเสือดาวก่อน มันจึงดิ้นไม่หลุดในการจับตัวแตนเมมโบ
โรนั้นอนันเซ่ตัดใบตองและน้ าเต้าแห้งมาเตรียมไว้แล้วตรงไปยังต้นไม้ซึ่งตัวแตนเมมโบโรอาศัยอยู่ท า
อุบายเอาใบตองบังศีรษะพร้อมกับหยดน้ าลงบนใบตองให้ไหลลงบนรังแตนแล้วแสร้งบอกตัวแตนเมม
โบโรว่าฝนตก ตัวแตนหลงเชื่ออุบายจึงบินหลบฝนเข้าไปอยุ่ในน้ าเต้า อนันเซ่ปิดฝาน้ าเต้าอย่างมิดชิด
อนันเซ่ท าอุบายจับนางฟูาเมมโมเทียด้วยการเอาตุ๊กตาไม้มาชะโลมกาวทั่วทั้งตัวผูกปลายเชือกเข้ากับ
มือของตุ๊กตาไม้ เพ่ือให้ขยับเขยื้อนได้เหมือนคน น าไปตั้งไว้ที่ที่นางฟูาเมมโมเทียมาร่ายร าแล้วดักซุ่ม
ตัวอยู่หลังต้นไม้ เมื่อถึงเวลานางฟูาลงมาร่ายร า นางแลเห็นตุ๊กตาจึงตรงเข้าไปทักทายแต่ตุ๊กตาไม่พูด
ตอบจึงโมโหเอ้ือมมือตบตุ๊กตามือของนางฟูาติดหนับเข้ากับกาวที่ชะโลมไว้บนตุ๊กตา อนันเซ่จึงจับ
นางฟูาเมมโมเทียได้ส าเร็จ เมื่ออนันเซ่หาสิ่งของ 3 สิ่งที่ต้องการได้แล้วจึงรีบน าไปแลกนิทานจากเท
พนยามี แล้วรีบน านิทานกลับมายังพ้ืนโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กท้ังโลกจึงมีนิทานฟังกัน 
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สรุป 
ในสมัยก่อนการเล่านิทานเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเกิดจากประสบการณ์สิ่งที่พบเห็นมา

และความเชื่อของผู้ใหญ่ไปสู่เด็ก มาจากความต้องการให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่องขึ้น
หรือ น าเรื่องไปผสมผสานกับเรื่องที่มีอยู่เดิม มีความต้องการอบรมสั่งสอนในแง่ของพุทธศาสนาให้
ความรู้ ด้านคติธรรมเพ่ือให้การอบรมสั่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามอยู่ในกฎระเบียบของ
สังคม เช่น นิทานธรรมบท นิทานอีสป เป็นต้น  การยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย จึงมีการสมมุติ
เรื่องราวขึ้นมาเพ่ือให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเป็นคติธรรม
สอนใจเด็กโดยเริ่มจากการถ่ายทอดด้วยภาพวาดตามท่ีต่างๆและเมื่อพัฒนาการทางภาษาเจริญขึ้นการ
สื่อความหมายจึงเปลี่ยนจากรูปภาพมาเป็นภาษาพูด หลังจากมีภาษาเขียน จึงได้มีผู้บันทึกและแต่ง
เรื่องราวต่างๆ ไว้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏพบว่า แหล่งก าเนิดของนิทาน พบในประเทศอิยิปต์ อังกฤษ 
อินเดีย และทวีปแอฟริกา นอกจากนี้จะเห็นได้ว่านักเล่าและนักแต่งนิทานที่มีชื่อเสียงก้องโลกเหล่านี้  
ล้วนแต่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น จึงส่งผลให้งานของเขาเป็นที่ประทับใจ
ของคนท้ังโลกไม่ว่าเวลาและยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปนานเท่าใดก็ยังมีผู้น ามาเล่าสู่กันฟังในรูปลักษณ์
ต่างๆ  กันอยู่ตลอดกาลทั้งในอดีต ปัจจุบันและคาดหวังว่าในอนาคตด้วยเช่นกัน 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 
 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัย
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม ดังนี้ 

1. จงอธิบายถึงวิวัฒนาการของนิทานพอสังเขป 
2. จากการศึกษาประวัติและผลงานของนักแต่งนิทานของโลกและให้สรุปถึงจุดเด่นของ 

ผลงานนักแต่งนิทานแต่ละคน ดังต่อไปนี้ 
2.1 อิสป 
2.2 จอห์น อามอส โคมินิอุส 
2.3 ฌ็อง-เดอ ลา ฟอนเต 
2.4 เจค็อบ ลุดวิจ กริมม์ และ วิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์ 
2.5 ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน 
2.6 วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ 
2.7 สุนทรภู่ 

3. จงอธิบายถึงที่มาของนิทานที่มาจากวรรณกรรมลายลักษณ์เกิดข้ึนได้อย่างไร  
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
เทคนิคในการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธิบายถึงหลักการเลือกนิทาน 
2. วิเคราะห์ จุดเด่นรูปแบบการเล่านิทานได้ 
3. อภิปรายถึงรูปแบบการเล่านิทานและวิธีการเล่านิทานได้ 
4. สามารถเล่านิทานและใช้เทคนิคต่างๆในการเล่านิทานได้ 
5. สามารถจัดท าสื่อประกอบการเล่านิทานได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. หลักในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง 
2. รูปแบบการเล่านิทาน 
3. องค์ประกอบของการเล่านิทาน  
4. สื่อที่ใช้ในการเล่านิทาน 
5. เทคนิคและวิธีการเล่านิทาน 
6. บทสรุป 
7. ค าถามท้ายบท 
8. เอกสารอ้างอิง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายน าเนื้อหาสาระส าคัญเทคนิคในการเล่านิทาน รูปแบบการเล่านิทาน  

องค์ประกอบของการเล่านิทาน  และเทคนิควิธีการเล่านิทาน ด้วย Microsoft PowerPoint 
2. ให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของรูปแบบการเล่านิทานแต่ละประเภท 
3. บรรยาย และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับองค์ประกอบการเล่านิทาน สื่อที่ใช้ในการเล่น 

นิทาน ,ชมวีดีทัศน์ตัวอย่างการใช้เทคนิคในการเล่านิทานและสื่อท่ีใช้ประกอบในการเล่านิทาน  
4. สาธิตการเล่านิทานและฝึกปฏิบัติการเล่านิทานรายบุคคล 
5. อภิปรายการจัดหา และการใช้สื่อประกอบการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตัวอย่างนิทานที่ควรเล่าเพ่ิมเติมในห้องสมุด 
7. ทดลองจัดกิจกรรมการเล่านิทานเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน 
8. แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อ ต าราอินเตอร์เน็ตเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน เพื่อผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สาธิตและทดลองจัดกิจกรรมการเล่านิทานเป็นรายกลุ่ม
ในสัปดาห์ต่อไป 

9. นักศึกษาน าสื่อที่ผลิตมาทดลองใช้ในการเล่านิทานในชั้นเรียนก่อนน าไปใช้จริงใน 
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สถานศึกษา 
10.  สาธิตการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเป็นรายกลุ่มในชั้นเรียน 

11.  จัดประสบการณ์การเล่านิทานในสถานศึกษาสถานการณ์จริง 
12.  สรุปการจัดประสบการณ์การเล่านิทานในสถานศึกษาสถานการณ์จริง 
13.  ค าถามท้ายบทที่ 4 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
2. ตัวอย่างหนังสือนิทาน 
3. วีดีทัศน์เทคนิคในการเล่านิทานและสื่อท่ีใช้ประกอบในการเล่านิทาน 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
5. ต าราหรือหนังสือเรียนที่เก่ียวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน 
7. ต ารา งานวิจัย บทความหรือหนังสือเรียนที่เก่ียวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 
การวัดและประเมินผล 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 

1.สามารถอธิบายถึงหลักการ
เลือกนิทาน 
2.วิเคราะห์ จุดเด่นรูปแบบ
การเล่านิทานได้ 
3.อภิปรายถึงรูปแบบการเล่า
นิทานและวิธีการเล่านิทานได้ 
4.สามารถเล่านิทานและใช้
เทคนิคต่างๆในการเล่านิทาน
ได้ 
 

1.การน าเสนอหน้าชั้นเรียนการ
อภิปรายซักถามแสดงความ
คิดเห็น  
2. ตรวจผลงาน/ ตรวจใบงาน
ท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
3. สังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและ
ร่วมกันอภิปราย/การมาเรียน/ 
ความสนใจ 

1.นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
หลักการเลือกนิทาน 
2.วิเคราะห์ จุดเด่นรูปแบบ
การเล่านิทานได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80% 
3.นักศึกษาบอกหรืออธิบาย
รูปแบบการเล่านิทานและ
วิธีการเล่านิทานได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80% 
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การวัดและประเมินผล (ต่อ) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 
5.สามารถจัดท าสื่อ
ประกอบการเล่านิทานได้ 
 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4.นักศึกษาเล่านิทานและใช้
เทคนิคต่างๆในการเล่านิทาน
ได้อย่างน้อยร้อยละ 80% 
5.นักศึกษาผลิตสื่อ
ประกอบการเล่านิทานได้
อย่างน้อยร้อยละ 80%  
6.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80% 
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บทท่ี 4 
 เทคนิคในการเล่านิทาน 

 

บทน า 
การเล่านิทานให้เด็กปฐมวัยฟังจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงได้นั้น  ครูจะต้อง

มีสื่อช่วยเร้าความสนใจและช่วยประกอบการรับรู้ของเด็กๆ เด็กเล็กๆ จะยังไม่สามารถรับรู้เรื่องราวที่
เป็นนามธรรมได้ชัดเจน สื่อหลากหลายรูปแบบจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจอารมณ์  
ความรู้สึก ประสบการณ์และเจตคติ ตลอดจนค่านิยมที่เมาะสมช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการตามท้องเรื่องที่ได้ยิน ได้ฟัง ส าหรับครูหรือพ่อแม่ที่
ไม่ส้นทัดในการเล่านิทาน การเล่านิทานมีความส าคัญมากส าหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเรื่องของหลัก
ในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง รูปแบบการเล่านิทาน 
องค์ประกอบของการเล่านิทาน สื่อที่ใช้ในการเล่านิทาน และเทคนิคและวิธีการเล่านิทานเพ่ือใช้
ประกอบการเล่านิทาน เพราะเด็กในช่วงวัยนี้มีช่วงความสนใจสั้น ความสนใจของเด็กจะช่วยให้เด็ก
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและติดตามเรื่องราวที่ฟังตลอดจึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก  
 

หลักในการเลือกนิทานทีจ่ะน ามาเล่าให้เด็กฟัง 
หลักในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟังมีนักวิชาการหลายๆท่านเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ดังนี้ 
ฮัค (Huck, 1979 : 16 – 17)  ได้กล่าวถึง การเลือกนิทานส าหรับเด็ก  โดยเสนอหลัก เกณฑ์

ต่างๆ ดังนี้  
1. เป็นเรื่องที่จัดท าขึ้นส าหรับเด็ก  
2.  โครงเรื่อง มีการวางโครงเรื่องไว้น่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 
3.  ฉากของเรื่อง สถานที่ เวลาที่เกิดของเรื่อง จุดเริ่มของเรื่องเกิดที่ใดเวลาใด การด าเนิน

เรื่องต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์  
4.  แกนของเรื่องมีจุดเน้นให้เด็กคิด 
5.  ลักษณะตัวละครมีลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ตัวละครอยู่ในวัยใกล้เคียงกับเด็ก  
6.  ลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่  ให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็กตรงกับความสนใจ ความต้องการ

ของเด็ก  
พรจันทร์  จันทวิมล (2529 : 104)  ได้วางหลักเกณฑ์ในการเลือกนิทานว่าควรเป็นเรื่อง 

ง่ายๆ มีการเดินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ตัวละครในนิทานมีลักษณะเด่นที่จ าได้ง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ และ
สร้างความรู้สึกความพอใจแก่ผู้ฟังและจะต้องเป็นเรื่องท่ีไม่ยาวจนเกินไป หลังจากครูเล่านิทานจบควร
ซักถามเด็กเกี่ยวกับเรื่องในนิทานเพ่ือจะได้ทราบว่าเด็กฟัง เข้าใจหรือไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงร่วม
ด้วย เช่น การให้เด็กเล่าซ้ าหรือเล่าเรื่องอ่ืนๆ ให้เพ่ือนฟังพร้อมกับแสดงบทบาทอย่างตัวละครใน
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นิทานพยายามน าเรื่องนิทานที่เล่าไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนภาษา สอนเลขและวิชา
อ่ืนๆให้มากที่สุด  

รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2516 :37-41) สิ่งส าคัญหลังการเล่านิทานจบ คือ ครูจะต้องดึงจุดส าคัญ
ในนิทานออกมาสนทนาแลก เปลี่ยนความคิดกับเด็ก เพ่ือย้ าและเน้นให้เข้าใจถึงคุณธรรมหรือสิ่งที่ครู
ต้องการปลูกฝังในจิตใจเด็ก กิจกรรมหลังเล่านิทาน ได้แก่ 

1.  ให้เด็กตอบค าถามครู เพ่ือทบทวนเรื่องหรือสิ่งที่ต้องการให้เด็กจ า  
2.  ให้เด็กล าดับเหตุการณ์ในเรื่องว่าตอนใดมาก่อนมาหลัง  
3.  ให้ฝากระบายสีโดยดึงเอาภาพหนึ่งภาพใดในเรื่องตอนที่น่าสนใจออกมาให้เด็ก ระบายสี  
4.  ให้เด็กแสดงละครสั้นๆ จากเรื่องที่เล่าโดยใช้ค าพูดท่ีนักเรียนคิดขึ้นเอง  
ทิพย์สุดา  นิลสินธพ (2524 : 80 – 82) การเลือกนิทานส าหรับเด็กว่า ผู้เล่านิทานควรได้

ศึกษาและมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้    
1. ในการเลือกนิทานส าหรับเด็กจะต้องค านึงถึงความสนใจของเด็กเนื้อเรื่องในนิทาน 

จะต้องมีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ เรื่องจะต้องไม่ยาวเกินไปและไม่มีความซับซ้อน ตัวละครน้อย
ทุกเรื่อง  

2. จะต้องมีการสอดแทรกข้อคดิหรือคติเตือนใจ และหลังจากการเล่านิทานทุกครั้งควร 
จะมีการ อภิปรายหรือซักถาม 

3. ควรมีรูปภาพประกอบนิทานที่มีขนาดพอเหมาะ ภาพชัดเจน มีสีสวยงามเพ่ือดึงดูด 
ความสนใจ  ภาพควรจะสื่อความหมายหรือสร้างอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เด็กจะชอบภาพลายเส้น
มากกว่าภาพเลียนแบบของจริงหรือภาพเหมือน 

สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ (2539: 7 - 8) กล่าวว่า การเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง ควร
ค านึงถึงอายุและความสนใจของผู้ฟัง เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4 - 6 ปี จะสนใจตัวเองน้อยลง  เริ่ม
สนใจภายนอกมากขึ้น  มีอารมณ์รักสนุก  ชอบฟังนิทานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสัตว์พูดได้  
นิทานส าหรบัเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายประเภท เช่น นิทานที่เล่นค า เล่นเสียงจังหวะค านิทานที่มีค าคล้อง
จอง มีค าซ้ าๆ กันที่น่าฟัง นิทานที่กระตุ้นจินตนาการและตอบสนองให้เด็กได้แสดงท่าทางนิทานที่รับรู้
และเข้าใจความรู้สึกของเด็กและให้ความเห็นอก เห็นใจ หนังสือที่น ามาเล่านั้นควรมีภาพประกอบที่
ชัดเจน สีสันสวยงามและเสนอภาพที่สะท้อนความคิดของเด็กในทางที่ดีงาม ระยะเวลาในการเล่า ใน
ระยะแรกควรใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที    
 เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 57 - 59) ได้กลา่ว คือ การเลือกนิทานที่จะเล่าให้เด็กฟังนั้นผู้เล่านิทาน
จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และความสามารถที่จะแยกแยะเลือกนิทานให้
เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของเด็ก เด็กวัยระหว่าง  4 - 6 ปี จะให้ความสนใจกับ
ตัวเองน้อยลงหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมากขึ้น แต่ความสนใจของเด็ก ในวัยนี้ยังเป็นระยะสั้น
เท่านั้น  ค ากลอนที่มีค าคล้องจอง  เช่น เพลงกล่อมเด็ก ค าทายที่ประลองปัญญา นิทานที่เป็นน า
ประพันธ์สัมผัสคล้องจอง เด็กๆ จะชอบมาก เช่น หนูมี กับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมีมีตุ๊กตาหมา หนู
มามีตุ๊กตาหมี เป็นต้น นอกจากนี้ วัยเด็กยังชอบ นิทานที่ตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกเป็นสัตว์พูดได้ เช่น 
หมาปุาพูดได้คุยกับหนูน้อยหมวกแดง  เป็นต้น นิทานที่เหมาะสมและควรเล่าให้เด็กฟังนั้น ควรเป็น
นิทานที่เปลี่ยมด้วยคุณค่าทางเนื้อหาได้อรรถรส รูปแบบการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา ความคิด
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สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพ ยกระดับสติปัญญาและจิตใจในทางที่ดี นิทานที่เล่าให้เด็กฟังนอกจาก
ปัจจัยข้างต้นแล้ว ผู้เล่ามีส่วนอย่าง มากในการน าเสนอให้นิทานเรื่องนั้นมีความสนุกสนานเหมาะสม
กับวัยของเด็ก มีแงมุ่ม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่จะเล่าให้เด็กฟัง ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานปาก
เปล่า นิทานวาดไปเล่าไป และลีลาการเล่านิทานจะต้องส่งผลให้ผู้ฟังหรือเด็กๆ เห็นภาพพจน์และเกิด
ความสนุกสนาน ประทับใจ   
 จากข้อความข้างต้นสรุปว่าหลักในการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟังได้ว่าควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของเนื้อหา สาระข้อคิดและคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน ภาษาที่ใช้ ขนาดรูปเล่ม
นิทาน รูปภาพ ประกอบ ตัวละคร ความยาวของนิทาน วัยของเด็กและความสนใจของเด็กด้วย ควร
เล่านิทานที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เนื้อเรื่องที่เล่าต้องเข้าใจสนุกสนาน ถ้ามีค าซ้ าๆ 
ประโยคซ้ าๆ ก็จะเป็นที่สนใจ สนุกสนาน ถ้ามีค าซ้ าๆ ก็จะเป็นที่สนใจของเด็กมาก ถ้าเป็น หนังสือ
ควรมีภาพประกอบชัดเจน มีบทสนทนามากกว่าความเรียง เนื้อหาของเรื่องมีคุณค่า สร้างสรรค์ 
ส่งเสริมสติปัญญาและจิตใจ   
 

รูปแบบการเล่านิทาน 
การเล่านิทานถ้าจะเล่าโดยการอ่านหรือการเล่าปากเปล่าโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ

เลยจะท าให้ความสนใจของเด็กลดลง ฉะนั้นควรมีทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะช่วยให้บรรยากาศของ
การฟังนิทานน่าสนใจยิ่งขึ้น 

เกริก ยุ้นพันธ์ (2539 : 36-55, 112) กล่าวถึง การเล่านิทานมีรูปแบบและกระบวน การเล่า
หลากหลาย แยกลักษณะการเล่าได้ดังนี้ 

1.  การเล่านิทานแบบปากเปล่า เป็นนิทานที่ผู้เล่าเรื่องจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่การ
เลือกเรื่องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ฟังนิทานปากเปล่า เป็นนิทานดึงดูดและเร้าความสนใจของ
ผู้ฟงัด้วยน้ าเสียง แววตาและลีลาท่าทางประกอบของผู้เล่าที่สง่าและพอเหมาะพอดี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการเล่านิทานปากเปล่า เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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2. การเล่านิทานแบบเล่าไปวาดไป  เป็นนิทานที่ผู้เล่าจะต้องมีประสบการณ์การเล่านิทาน 
แบบปากเปล่าอยู่ดว้ยมากพอสมควรเพราะการเล่านิทานแบบปากเปล่า  ยังคงให้ศิลปะการเล่า อย่าง
มีชั้นเชิงในการเล่าอย่างเดิม  แต่จะต้องเพ่ิมการวาดรูปในขณะที่เล่ าเรื่องราวด้วยรูปที่วาด ออกมา
อาจจะสอดคล้องกับเรื่องราวหรือบางครั้งเมื่อเล่าเรื่องจบรูปที่วาดจะไม่สอดคล้องกับเรื่องที่เล่าเลยก็
ได้ คือจะได้ภาพใหม่เกิดขึ้น การเล่านิทานแบบใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบเป็นนิทานที่เล่าโดยใช้สื่อหรือ
อุปกรณ์ ขณะเล่าเป็นนิทานที่ผู้เล่านิทานจะต้องใช้สื่อที่จุดเตรียมหรือหามาเพ่ือประกอบการเล่า  เช่น  
การเล่านิทานโดยใช้สื่อหนังสือ นิทานหุ่นนิ้ว นิทานหุ่นมือ นิทานหุ่นเชิด นิทานหุ่นชัก นิทานหุ่น
กระบอก นิทานหุ่นกระดาษ  นิทานเชือก  นิทานผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ เป็นต้น  และในขณะที่เล่านิทานนี้  
ขณะที่เล่าอาจจะมีดนตรีประกอบ หรือผู้เล่าหาวัสดุอย่างง่ายมาท าเครื่องเคาะ ก ากับจังหวะเพ่ือ
ประกอบ การเล่าเพ่ิมรสชาติให้สนุกสนานยิ่งขึ้น สื่อนิทานช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้ฟังให้เกิด
ความสนใจในนิทานมากด้วย    

 
ตัวอย่างรูปแบบการเล่านิทานแบบเล่าไปวาดไป  (เล่าไปวาดไป) 

นิทานเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
“Jingle bells, jingle bells  Jingle all the way, Oh what fun it is to ride In a one-

horse open sleigh” 
“ วันนี้เป็นวันคริสต์มาส ทุกๆ ปี ซานตาคลอสจะเดินทางมามอบของขวัญให้กับเด็กๆ แหละ

นี้คือ ลักษณะของซานตาคลอส มีหน้ากลมอย่างนี้ ” 
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ภาพที่ 4.3  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
“ซานตาคลอสจะชอบใส่หมวกยาวๆแหลมๆเป็นรูปสามเหลี่ยม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
“พาหนะของซานตาคลอสก็ คือ รถลากนั่นเอง” 
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ภาพที่ 4.5  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
“บนรถลากของซานตาคลอสมีของขวัญเยอะแยะเต็มไปหมดเลย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
ของขวัญที่ซานตาคลอสน ามามอบให้กับเด็กๆมีแสงระยิบระยับน่าตื่นเต้น 
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ภาพที่ 4.7  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
“ฮะฮะฮ่า  ฉัน คือ ซานตาคลอสที่เด็กๆทุกคนต่างรักและอยากได้ของขวัญจากฉัน หน้าที่ของฉันก็คือ 
มอบของขวัญที่สุดพิเศษให้กับเด็กที่น่ารัก แต่ฉันจะมอบของขวัญให้กับเด็กที่มีนิสัยดีเท่านั้นนะ” แล้ว
ซานตาคลอสก็ค่อยๆเดินวนไปตามหาเด็กๆท่ีก าลังรอเขาอยู่         
 

                      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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เมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซานตาคลอสจึงมองไปเห็นบ้านอยู่สองหลัง นั่นคือบ้านของเอลซ่า
กับแอนนา ซานตาคลอสจึงใช้เวทมนต์วิเศษมองเข้าไปในบ้านของเอลซ่ากับแอนนา เพ่ือมองหาว่ามีถุง
เท้าแขวนอยู่หรือไม่ เพราะเชื่อกันว่า ในคืนวันคริสต์มาสเด็กๆจะน าถุงเท้าคนละหนึ่งข้างมาแขวนไว้ใน
บ้านแล้วอธิษฐานซานตาคลอสก็จะน าของขวัญมาใส่ในถุงเท้า 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

เอวซ่าได้น าถุงเท้ามาแขวนไว้หนึ่งข้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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แล้วอธิษฐานว่า “อยากได้ลูกอมท็อฟฟ่ีลูกใหญ่ๆที่กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ” เมื่อซานตาคลอสได้ยิน
และเห็นว่าเอลซ่าเป็นเด็กดีจึงได้มอบลูกอมท็อฟฟ่ีให้กับเอลซ่า                          
             
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

ส่วนแอนนาผู้เป็นน้องสาว ก็ได้น าถุงเท้ามาแขวนไว้หนึ่งข้างเช่นกัน 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

ภาพที่ 4.12  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
แอนนาอธิษฐานว่า “อยากได้ตุ๊กตาสักหนึ่งตัวค่ะ” เมื่อซานตาคลอสได้ยินและเห็นว่าแอนนา

ก็เป็นเด็กดี ซานตาคลอสจึงมอบตุ๊กตาให้กับแอนนา 
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ภาพที่ 4.13  นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

แต่เอ๊ะ!! ซานตาคลอสมอบตุ๊กตาอะไรให้กับแอนนานะ ลองทายกันดูนะค่ะว่าเป็นตุ๊กตาอะไร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 นิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง “ปริศนาของขวัญจากซานตาคลอส”  
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

ใช่แล้วค่ะ ตุ๊กตาที่ซานตาคลอสน ามามอบให้กับเอลซ่าก็คือ ตุ๊กตาหมาน้อยน่ารักนั่นเอง 
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ดังนั้นผู้เล่านิทานประกอบสื่อ ผู้เล่าเองจะต้องเตรียมผลิตสื่อจัดหาสื่อให้พร้อมและทดลอง
การใช้สื่อเพ่ือความเหมาะสมและลงตัวที่สุด ในขณะท าการเล่านิทานด้วยสื่อนอกจากนี้นักเล่านิทาน
ด้วยสื่อที่ดีจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 

 สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ (2539 : 9-10) กล่าวถึง รูปแบบของการเล่านิทานไว้ ดังต่อไปนี้  
1. การเล่านิทานปากเปล่า  
2.  การเล่านิทานประกอบภาพวาด  
3.  การเล่านิทานประกอบภาพ  
4.  การเล่านิทานประกอบเส้นเชือก  
5.  การเล่านิทานประกอบหุ่นประดิษฐ์  
6.  การเล่านิทานประกอบหุ่นแปะ 
7.  การเล่านิทานประกอบการใช้ผ้าเช็ดหน้า  
8.  การเล่านิทานประกอบการร้องเพลง  
กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2541 : 12-14) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเล่านิทานไว้ดังต่อไปนี้  
1.  การเล่านิทานปากเปล่า เป็นการเล่าที่อาศัยเพียงค าพูดและน้ าเสียงการเล่าไม่มีการใช้สื่อ

ประกอบการเล่านอกจากน้ าเสียงและจังหวะการพูดที่สูงต่ าเร้าใจผู้ฟังตามเนื้อเรื่องที่น าเสนอการเล่า
วิธีนี้ต้องใช้ศิลปะการพูดและการเล่าที่จูงใจมากการเล่าไม่ควรนานเกิน 15 นาท ี

2.  การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเล่านิทานแบบนี้เป็นการเล่าที่มีชีวิตชีวามากกว่า    
การเล่าปากเปล่า เพราะเด็กสามารถติดตามเรื่องที่เล่าได้และจินตนาการเป็นรูปธรรมมากขึ้นตาม
ท่าทางของผู้เล่าและสนุกมากขึ้น เพราะเห็นภาพพจน์ของเรื่องที่เล่า ท่าทางที่ใช้ประกอบการเล่า
นิทานอาจเป็นท่าทางของผู้เล่าแสดงร่วมกับเด็ก ได้แก่ การท าหน้าตาและแสดงท่าทางกายหรือการ
เล่นนิ้วมือประกอบการเล่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.15  การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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3.  การเล่านิทานประกอบภาพ ภาพที่ใช้ประกอบการเล่านิทานมีหลายชนิด มีทั้งภาพถ่าย 
ภาพโปสเตอร์ ภาพจากหนังสือภาพ ภาพวาด ภาพสไลด์ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย การมีภาพ
สวยๆ มาประกอบการเล่านิทานจะจูงใจเด็กและสร้างจินตนาการอันบรรเจิดให้กับเด็กมากโดยเฉพาะ
ภาพการ์ตนูที่เคลื่อนที่ไปแต่ละล าดับภาพจะจูงใจท าให้เด็กได้ติดตามเรื่องราวด้วยความอยากรู้ เด็กจะ
สนุกมากข้ึน ถ้าผู้เล่ากระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น และร่วมสร้างจินตนาการให้กับนิทานที่เล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.16 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ สสส. ร่วมกับแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน , ระพีพรรณ พัฒนาเวช เนื้อหา 
กาแฟด าไม่เผ็ด ท าภาพประกอบ และ จัดเลย์เอาท์ , 2554 

ที่มา : https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-
2011&group=7&gblog=47 

 
 4. การเล่าประกอบเสียง ได้แก่ เสียงดนตรี แถบบันทึกเสียงต่างๆ สามารถ น ามา

ประกอบการเล่านิทานได้จุดประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความตื่นเต้น อยาก
ติดตามประกอบในการเล่า เช่น เมื่อเล่าถึงรถไฟวิ่ง ผู้เล่าอาจชักชวนให้เด็กที่ฟั งร่วมท าเสียงรถไฟวิ่ง 
ฉึ่ก ฉั่ก ปููนๆ ประกอบการเล่าซึ่งอาจท าให้บรรยากาศการฟังสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่ง 

บวร งามศิริอุดม (http://www.sk-hospital.com สืบค้นเมื่อวันที่ 10/05/2554) ได้
กล่าวถึง รูปแบบของการเล่านิทานส าหรับเด็กไว้ดังนี้   

1.  การเล่าเรื่องปากเปล่า  ไม่มีอุปกรณ์เป็นการเล่านิทานด้วยการบอกเล่าด้วยน้ าเสียง และ
ลีลาของผู้เล่าโดยมีวิธีการเล่าดังนี้    

1.1   ผู้เล่าควรดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยค่อยเริ่มเล่าด้วยเสียงชัดเจน       
เล่าช้าๆ และ เริ่มเร็วขึ้น จนเป็นการเล่าด้วยจังหวะปกติ    

1.2   เสียงที่ใช้ควรดังและเป็นประโยคสั้นๆ ได้ใจความไม่ควรเว้นจังหวะการเล่า 
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นิทานให้นานจะท าให้เด็กเบื่ออีกทั้งไม่ควรมีค าถามหรือค าพูดอ่ืนๆ ที่เป็นการขัดจังหวะท าให้เด็ก   
หมดสนุก    

1.3   การใช้น้ าเสียง สีหน้า ท่าทางแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวละคร 
และไม่ควรพูดเนือยๆ เรื่อยๆ เพราะจะท าให้เด็กขาดความตื่นเต้น    

1.4   ใช้เวลาในการเล่าไม่ควรเกิน 15 นาที เพราะเด็กมีความสนใจช่วงเวลาสั้น    
1.5   ให้โอกาสเด็กซักถาม แสดงความคิดเห็น   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.17  การเล่านิทานปากเปล่า เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
2. การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เช่น สัตว์ พืช  วัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องกระดาษ กิ่งไม้    

ภาพ เช่น ภาพพลิกหรือภาพแผ่นเดียว หุ่นจ าลอง ท าเป็นละครหุ่นมือ หน้ากากท าเป็นรูปตัวละคร 
หุ่นนิ้วมือประกอบการเล่าเรื่อง    
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ภาพที่ 4.18  การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เรื่อง “ความฝันของคุณกระต่าย” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาการ(2545 : 125) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเล่านิทานไว้

ดังนี้                           
1.  เล่าโดยอ่านจากหนังสือโดยตรง   
2.  ใช้หุ่นต่างๆ  เช่น หุ่นมือ หุ่นถุง หุ่นนิ้วมือ หุ่นชัก   
3.  ใช่แผ่นภาพประกอบหรือใช้ภาพพลิก   
4.  ใช้แผ่นปูายผ้าส าลีประกอบ   
5.  ใช้ท่าทางสีหน้า แววตาและน้ าเสียงประกอบการเล่า                                          
6. ใช้วาดภาพบนกระดานให้เด็กคอยติดตามเหตุการณ์ของเรื่อง    
จากรูปแบบการเล่านิทานข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบการเล่านิทานนั้นมีมากมาย เช่น         

การเล่าปากเปล่า และการเล่าประกอบสื่ออุปกรณ์ต่างๆ เล่าจากหนังสือโดยใช้หนังสือเป็นอุปกรณ์
ประกอบการเล่า เล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ การเล่าโดยใช้ภาพแผ่นภาพหรือภาพพลิกใช้แผ่นปูาย
ส าลีประกอบการเล่า การเล่าประกอบท่าทาง    

 

องค์ประกอบของการเล่านิทาน  
ในการเล่านิทาน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ที่จะให้การเล่านิทานเป็นไปตาม

จุดประสงค์ของการเล่า ได้แก่ ตัวผู้เล่า เนื้อหานิทานและสื่อประกอบการเล่านิทาน    
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กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2541: 14 - 15) ได้เสนอองค์ประกอบของการเล่านิทาน ดังต่อไปนี้     
1.  ตัวผู้เล่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการเล่านิทาน คือ ตัวผู้เล่า เทคนิควิธีการ ภาษา 

ท่าทาง ความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการเล่านิทานถือเป็นศิลปะ เฉพาะตัวของผู้เล่านิทาน
จึงสามารถฝึกฝนได้ ผู้เล่านิทานที่ดีจะต้องมีอารมณ์และสนุกกับการเล่า มีความพร้อมที่จะให้นิทาน
สนุกสอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเล่านิทานได้    

 2.  เนื้อหานิทาน นิทานที่เหมาะสมส าหรับเด็ก คือ นิทานที่มีความถูกต้องชัดเจน ภาษา    
ถูกไวยากรณ์ เนื้อหาสั้น ง่าย มีตัวแสดงน้อยเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กเกี่ยวกับผู้ปกครอง พ่ีน้องเพ่ือเล่นและ
สัตว์เลี้ยง (Gilley and Gitley.  1980: 259) ไม่ว่าจะเป็นนิทานที่น ามาหรือผู้เล่าแต่งเองก็ตาม        
ถ้าเนื้อหาในนิทานมีความสัมพันธ์กับเด็กมาก เด็กจะสนใจมากกว่านิทานใกล้ตัว นิทานที่เด็กฟังและ
สนใจมาก ตัวอย่างเช่น เด็กไม่ชอบกินผัก ครูใช้นิทาน เรื่องหนูน้อยชอบผัก เล่าให้ฟัง เด็กชอบสัตว์
เลี้ยงครูเล่านิทานสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ประการหนึ่งที่ ส าคัญคือเนื้อหาในนิทานต้องเป็นบทสนทนามากๆ 
เพราะเด็กไม่ชอบการเล่าแบบบรรยาย ความที่มีเนื้อหายาวๆ ตัวละครมากๆ เพราะเด็กยังไม่สามารถ
ถ่ายโยงเรื่องราวที่ซับซ้อนได้     

3.  สื่อประกอบการเล่านิทาน สื่อประกอบในการเล่านิทานเป็นตัวขยายความ ในนิทานให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรายละเอียดของท่าทางของตัวแสดงและบรรยากาศ ท าให้ เด็กมี
จินตนาการคิดตามเรื่องราวได้อย่างแจ่มชัด อีกท้ังสนุกตื่นเต้นด้วยการกระตุ้นจากสื่อ ประกอบการเล่า
นิทานซึ่งสื่ออาจหาได้จากผู้เล่าสร้างขึ้นเองหรือซื้อจากสื่อส าเร็จรูป    

นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 166-167) ได้สรุปองค์ประกอบของการเล่านิทาน ดังนี้      
ความเหมาะสมของเรื่อง ครูจะต้องเข้าใจเด็กอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะวางแผนเล่านิทานหรือ 

อ่านหนังสือให้เด็กฟัง เพราะครูจะต้องค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ระยะเวลาที่
สนใจและระดับวุฒิภาวะของเด็ก  

ความหลากหลายของเรื่องเด็กๆ จะเต็มใจเข้ากลุ่มเพ่ือฟังเรื่องจากครูถ้าหากเรื่องนั้นน่าสนใจ
ท้าทายเด็กบางคนฟังเรื่องเดิมแต่ก็ยังชอบเพราะหนังสือมีลักษณะหลาก หลายรสและให้            
ความสนุกสนานหลายแบบ  

ความยาวของเรื่องเมื่อเวลาครูเล่า  เด็กต้องนั่งฟังแต่ทั้งนี้เด็กย่อมมีความแตกต่างกัน และ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือสภาพของอากาศ ถ้าหากเด็กอยู่ไม่เป็นที่ครูควรให้เด็กคนนั้นมีส่วนร่วม
ในเรื่องนั้นมากกว่าเดิมหรืออาจตัดตอนหรือเพ่ิมเติมสิ่งที่น่าสนใจลงไปได้  

อุปกรณ์  ครูควรมีอุปกรณ์ให้เด็กดูประกอบไปด้วยเพราะจะช่วยเพ่ิมความสนใจยิ่งขึ้น        
แต่ครูจะต้องใช้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

การเตรียมตัว  ครูจะต้องเตรียมตัวอย่างดี มีวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มเรื่องครู
จะต้องประเมินกิจกรรมที่ท าไปแล้ว คือ ประเมินท่าทางน้ าเสียง สายตาที่จับตาผู้ ฟังการเล่าเรื่อง     
กับการอ่านหนังสือให้เด็กฟังควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการเล่านิทานครูจ าเป็นจะต้อง  
ค านึงถึงองค์ประกอบในการเล่านิทานเพื่อให้การเล่านิทานได้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 

มหาวิทยาลัยพายัพ (2551 : ออนไลน์) ได้สรุปวิธีการเล่านิทานรูปแบบต่างๆควรจะต้องมี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

1. เล่าปากเปล่า  
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1.1 เตรียมตัวด้านเนื้อหาของนิทาน อ่านและจับประเด็นให้เข้าใจ นิทานที่จะเล่าให้ 
อะไรกับเด็ก แบ่งขั้นตอนของนิทานให้ดี น าเสนอขั้นตอนของนิทานในขณะที่เล่าไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกับที่อ่านมาเสมอไป 

1.2 น้ าเสียงของผู้เล่า ไม่จ าเป็นต้องเสียงไพเราะและที่ส าคัญควรเว้นจังหวะ  
การเน้นเสียงให้ดูน่าสนใจ ไม่ควรราบเรียบมากเกินไป เสียงหนัก เสียงเบา พูดช้า พูดเร็วก็เป็นการบ่ง
บอกอารมณ์ของนิทานได้ 

1.3 บุคลิกของผู้เล่านิทานต่อหน้าเด็กจ านวนมาก ไม่หลุกหลิกจนเกินไป  
เคลื่อนไหวเหมาะสมกับเนื้อหา 

1.4 เสื้อผ้าที่สวมใส่ ต้องม่ันใจและเคลื่อนไหวสะดวกสบาย 
1.5 บรรยากาศในการฟังนิทาน ควรอยู่ในสถานที่เงียบพร้อมส าหรับการฟังและ 

พร้อมทั้งคนเล่า 
2. เล่าโดยใช้หนังสือประกอบการเล่า หมายถึงการใช้หนังสือที่มีภาพประกอบผู้ที่ใช้หนังสือ 

ภาพต้องมีการเตรียมตัว ดังนี้ 
2.1 อ่านนิทานให้ขึ้นใจ ให้สัพันธ์กับเรื่องที่จะเล่า 
2.2 ศึกษาความหมายของสีที่ใช้ประกอบภาพภาพ เพราะหนังสือนิทานส าหรับ 

เด็กมักใช้สีเป็นสื่ออารมณ์ของเรื่องด้วย 
2.3 ศึกษาภาพปรกอบที่เป็นปกหน้าปกหลัง 
2.4 การถือหนังสือ ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ผู้ฟังสามารถมองเห็นภาพประกอบได้ 

อย่างทัว่ถึง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19 การถือหนังสือเล่านิทาน สสส. ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , 

ระพีพรรณ พัฒนาเวช เนื้อหา กาแฟด าไม่เผ็ด ท าภาพประกอบและ จัดเลย์เอาท์ , 2554 
ที่มา : https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-

2011&group=7&gblog=47 
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ถ้าผู้ฟังนั่งเป็นครึ่งวงกลม ต้องมีการยกภาพให้มองเห็นทั่วทั้งหมด การจัดที่นั่งให้เป็นกลุ่มเดียวจะท า
ให้ผู้เล่าสามารถยกภาพให้ดูในต าแหน่งเดียวและครั้งเดียวได้เลยเพราะผู้ฟังสามารถมองเห็นภาพได้
พร้อมกันหมด 

2.5 นิ้วมือต้องสอดเตรียมพร้อมที่จะเปิดหน้าต่อไป การถือหนังสือไม่จ าเป็นต้อง 
นิ่งตลอดเวลา อาจจะโยกหนังสือไปมาหรือขยับตามเหตุการณ์ในนิทานก็ได้ เช่น เมื่อผู้เล่าก าลังเล่าถึง
กระต่ายกับเต่า ตอนที่กระต่ายวิ่ง ก็ควรขยับหนังสือให้เหมือนกับกระต่ายวิ่งหรือกระโดด พอพูดถึง
เต่าคลานก็ใช้นิ้วไต่บนตัวหนังสือแสดงการเดินช้าๆ ของเต่า เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.20 การถือหนังสือเล่านิทาน  สสส. ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , 

ระพีพรรณ พัฒนาเวช เนื้อหา กาแฟด าไม่เผ็ด ท าภาพประกอบและ จัดเลย์เอาท์ , 2554 
ที่ ม า  :  https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-

2011&group=7&gblog=47 
 
3. เล่าโดยใช้ภาพประกอบ ภาพประกอบที่ใช้ในการเล่านิทานนี้ ไม่ใช่ภาพประกอบมาจาก 

หนังสือนิทาน เราอาจเปิดภาพจากหนังสือให้เด็กดู พร้อมกับการเล่าหรืออ่านนิทานก็ได้ 
4. เล่าโดยใช้สื่อใกล้ตัว หรืออุปกรณ์ประกอบการเล่า 

4.1 การเล่าโดยใช้สื่อใกล้ตัว หมายถึง สื่ออุปกรณ์ประกอบการเล่า 
4.2 การเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ ผู้เล่านิทานสามารถน าเอาวัสดุมา 
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สร้างสรรค์หรือผู้เล่าอาจจัดหาสื่อส าเร็จมาประกอบการเล่า เกิดเป็นการเล่านิทานประกอบสื่อ การ
เล่านิทานโดยมีอุปกรณ์ประกอบ จะมีทั้งน้ าเสียงของผู้เล่า ลีลาท่าทางของผู้เล่า และสื่อประกอบการ
เล่านิทานที่หลากหลาย เช่น การเล่านิทานประกอบสื่อหุ่นกระดาษ การเล่านิทานประกอบสื่อนิทาน
เชือก การเล่านิทานประกอบสื่อนิทานพับกระดาษและฉีกกระดาษ เป็นต้น 

จากองค์ประกอบของการเล่านิทานข้างต้นสรุปได้ว่า ทั้งผู้เล่าเนื้อหานิทานและสื่อประกอบ
ล้วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ผู้เล่าเก่งควรพิจารณาถึงความ เหมาะสมของ
เนื้อหาสาระข้อคิดและคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน ภาษาที่ใช้ ขนาดรูปเล่มนิทาน รูปภาพ ประกอบ 
ตัวละคร ความยาวของนิทาน วัยของเด็ก และความสนใจของเด็กด้วย  หากเนื้อหาดี สื่อเยี่ยม ย่อม
ท าให้การเล่านิทานประสบความส าเร็จสูง  ควรพิจารณาถึงความ เหมาะสมของเนื้อหาสาระข้อคิด
และคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน ภาษาท่ีใช้ ขนาดรูปเล่มนิทาน รูปภาพประกอบ ตัวละคร ความยาว
ของนิทาน วัยของเด็กและความสนใจของเด็กด้วย   

 

สื่อที่ใช้ในการเล่านิทาน 
การมีสื่อมาประกอบนิทานจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กไว้ได้เปูนอย่างดี  ดังนั้นครูผู้สอน

และพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะจัดหาหรือประดิษฐ์สื่อโดยจัดเตรียมไว้หลายๆรูปแบบแล้วน ามา
ผลัดเปลี่ยนเวียนกันใช้ประกอบการเล่านิทานจะท าให้เด็กเกิดความตื่นเต้นสนุกสนาน ตั้งใจฟังนิทาน
อย่างมีใจจดจ่อและเต็มไปด้วยความสุข การเล่านิทานครั้งนั้นๆก็จะประสบผลส าเร็จตามความ
คาดหวังได้ในท่ีสุด   

นุจรี ตรีโรจน์วงศ์ (2530: 13–14) มีความคิดเห็นเรื่องสื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทานว่า       
มีหลายอย่างด้วยกัน คือ 

 
1. การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน เรื่อง “ของขวัญจากเพ่ือนคนที่ 5” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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2.  ใช้หนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.22 การเล่านิทานประกอบภาพจากหนังสือภาพ  

ที่มา : https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeespoon&date=01-07-
2011&group=7&gblog=47 

 
3.  ใช้ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.23 การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย เรื่อง “ความฝันของคุณกระต่าย” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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4.  ใช้เพลงประกอบ 
5.  ใช้นิ้วมือประกอบการเล่า 
6.  ใช้สวมหุ่นนิ้วมือ 
7.  ใช้กระดาษสีหรือวัสดุตามธรรมชาติ 
8.  ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการเล่านิทาน 
9.  ใช้คนจริงประกอบการเล่านิทาน 
ไพพรรณ อินทนิล (2534: 113–148) อุปกรณ์การเล่านิทานช่วยกระตุ้นผู้ฟังให้เกิดความ

สนใจในนิทานมากยิ่งข้ึนสื่อที่ใช้ในการเล่านิทานสามารถแยกประเภทใหญ่ๆได้แก่ 
1.  รูปภาพ 

1.1  ภาพประกอบจากหนังสือส าหรับเด็ก 
1.2  ภาพวาด 
1.3  ภาพแปะ 
1.4  การใช้ภาพวาดติดกระดุม 
1.5  การใช้ภาพจากโฆษณา 

2.  หุ่นต่างๆได้แก่ 
2.1  หุ่นเงา 
2.2  หุ่นมือ 
2.3  หุ่นถุงมือ 
2.4  หุ่นถุงกระดาษ 
2.5  หุ่นนิ้วมือ 
2.6  หุ่นหน้ากากหรือหุ่นใส่ตัวคน 
2.7  หุ่นเงามือ 
2.8  หุ่นเชิดหรือหุ่นกระบอก 
2.9  หุ่นชัก 

3.  ดนตรีประกอบการเล่านิทาน 
4.  เชือกและสิ่งของต่างๆประกอบการเล่านิทาน 
5.  การแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน 
6.  การใช้นิ้วมือประดิษฐ์เป็นตัวละคร 
7.  กระดาษพับเป็นรูปต่างๆ 
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ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.24  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

มีกระรอกน้อยตัวหนึ่งหลับปุ๋ยอยู่ใต้ต้นมะพร้าว ในขณะที่นอนหลับมีลมพัดโชยมาพร้อมกับ
กลิ่น ห๊อม...หอม มันสูดดมตามกลิ่นหอมไป จนเผลอตกลงไปใต้ต้นมะพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.25  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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มันลุกขึ้นมาพร้อมกับเดินไปทางขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.26  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

เดินไปเรื่อยๆจนพบทางตัน มันจึงเดินย้อนกลับมาทางเดิมจากนั้นมันก็หันหลังกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.27  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

แล้วก็เดินไปทางขวาในขณะที่เดินก็มีลมพายุ พัดมันจนมันตีลังกา 
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ภาพที่ 4.28  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2558 
 

เมื่อพายุสงบลงมันก็เดินลงจากพุ่มไม้ แล้วเดินเลี้ยวไปทางซ้าย และเลี้ยวไปทางขวา 
แล้วก็ข้ึนไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งตามกลิ่นหอมนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.29  ตัวอย่างนิทานเล่าไปพับไป เรื่อง “ปริศนากลิ่นห๊อม...หอม” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2558 

“มีลูกสีแดงๆเต็มไปหมดเลย มีจุดเต็มเลย เอ้!!!!ลูกอะไรเนี่ย ท าไมมีกลิ่นห๊อมหอม มี
จุดเต็มลูกเลย” ยืนนึกตั้งนานก็นึกไม่ออก กระรอกน้อยจึงนับลูกท่ีอยู่บนต้นไม้ 1 2 3 4 5 
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8.  การเล่านิทานโดยใช้สื่อที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันอาทิเช่นตะกร้าตุ๊กตาใบไม้เสื้อผ้า ฯลฯ 
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 92–93) สื่อที่ใช้ในการเล่านิทานมีหลากหลาย ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้ 
1.  การเล่านิทานด้วยหนังสือ 
2.  การเล่านิทานประกอบหุ่นกระดาษ 
3.  นิทานหุ่นนิ้วและนิทานหุ่นนิ้วเจาะรู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.30  ตัวอย่างนิทานหุ่นนิ้วเจาะรู  เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
4. นิทานหุ่นมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.31  ตัวอย่างนิทานหุ่นมือ  เรื่อง “กระต่ายตื่นตูม” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 



 

123 
 

5.  นิทานหุ่นเชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.32  ตัวอย่างนิทานหุ่นเชิด  เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
6.  นิทานหุ่นชัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.33  ตัวอย่างนิทานหุ่นชัก  เรื่อง “ไข่ดาวไข่แดง” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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7.  นิทานหุ่นเงา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.34  ตัวอย่างนิทานหุ่นเงา  เรื่อง “มดกับนกพิราบ” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
8. นิทานพับกระดาษ 
9. นิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.35 ตัวอย่างนิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ 

 เรื่อง “เรือส าเภา” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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10.  นิทานประกอบการปั้น 
11.  นิทานผ้าเช็ดหน้า 
12.  นิทานแผ่นปูายส าลี 
13.  นิทานหน้ากาก ฯลฯ 

 มลสวรรค์ วงศ์สุวรรณ  (2550.ออนไลน์ ) ได้เสนอหลักการจัดหาและเลือกสื่อที่เล่าเรื่องและ
นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือเล่าเรื่องและนิทาน
ส าหรับเด็ก ปฐมวัยโดยยึดหลักดังนี้ 

1. ประหยัด ได้แก่ การเข้าใจจัดหาและเลือกวัสดุราคาเยา ควรพิจารณาวัสดุที่มีอยู่ใน 
ท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้ผลิตขึ้นเป็นสื่อเพ่ือเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็ก แต่อาจจ าเป็นต้องซื้อวัสดุ
บางอย่างมาช่วยในการผลิต ก็ควรเข้าใจเลือกซื้อวัสดุราคาเยาที่มีคุณภาพใช้ได้ทัดเทียมกัน เช่น 
แทนที่จะซื้อกาวลาเทก หรือกาวน้ า อาจเลือกใช้แปูงเปียกซึ่งกวนด้วยน้ าแกว่งสารส้มปูองกตัวแมลง
สาปกัดกินสื่อที่ผลิตแล้ว นอกจากนั้น สารส้มยังช่วยรักษาแปูงเปียกเก็บไว้ใช้ได้นานไม่บูดเน่าง่าย 
แม้ว่าจะจัดหาและเลือกใช้วัสดุได้เปล่าก็ตาม ครูปฐมวัยที่พร้อมด้วยคุณลักษณะและพฤติกรรมย่อมจะ
ใช้วัสดุเหล่านั้นอย่างประหยัดด้วย 

นอกจากการประหยัดวัสดุ ควรพิจารณาวิธีผลิตเพ่ือประหยัดทั้งแรงงานและเวลาเช่น เลือก
ภาพแมวหรือสนุขท่ีมีรูปร่าง ท่าทาง และขนาดพอเหมาะได้ตามต้องการ หากตัดภาพออกจากหนังสือ
ก็จะเป็นการท าลาย หรือใช้วิธีวาดภาพตามแบบ ระบายสี แล้วตัดภาพนั้นไปใช้ ต้องใช้แรงงานและ
เวลามากพอสมควร แต่ถ้าใช้วิธีวาดภาพได้แล้ว น าภาพไปเลือกตัดจากหนังสือพิมพ์ภาพสีที่ไม่ใช้แล้ว
เฉพาะส่วนที่มีสีตรงตามที่ต้องการ ก็จะได้ภาพโดยไม่ต้องระบายสีเป็นวิธีประหยัดทั้งวัสดุ แรงงาน 
และเวลาได้ดีกว่า อาจใช้สีตกแต่งบ้างเล็กน้อย 

2. ประโยชน์ เมื่อได้สื่อที่ต้องการดังกล่าวแล้ว นับได้ว่าสามารถใช้เป็นสื่อได้ประโยชน์ตรง
ตามวัสดุประสงค์และเนื้อหา สามารถใช้ประโยชน์โดยเลือกประกอบการเล่านิทานเรื่องอ่ืนๆ ได้อีก
ด้วย 

3. ประสิทธิภาพ สื่อที่ใช้ต้องมีคุณภาพแข็งแรงทนทานและปลอดภัยส าหรับเด็ก สามารถช่วย
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและนิทานได้ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่อง 
 
วิธีการจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

ครูปฐมวัยควรพิจารณาว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้เกิดการจัดหาสื่อเพ่ือเล่าเรื่องและ
นิทานได้ง่าย และการเลือกสื่อจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องขนาด รูปลักษณะ และสีของ
สื่อชวนให้เด็กสนใจวัตถุประสงค์ และเนื้อหาของเรื่องที่จะสอน โดยยึดหลักการประหยัด ได้ประโยชน์
มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและนิทานแก่เด็ก ดังนี้ 

1. การส ารวจสื่อที่มีอยู่ในสถานศึกษา มีสื่อใดบ้างที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาที่จะสอน ย่อมจะช่วยประหยัดแรงงาน เวลา และวัสดุหรือน าวัสดุที่มีอยู่ผลิตเป็นสื่อก็ได้ 

2. การไต่ถาม หากไม่มีสื่อตามข้อ 1 อาจไต่ถามเด็กในชั้นเรียน เช่น เราต้องการดอกชบาสี
แดง ดอกลั่นทมสีเหลืองและอันชันสีน้ าเงินมาใช้เรียน ที่บ้านใครมีดอกไม้ตามที่ครูพูดถึงบ้าง ครู
อาจจะได้ดอกไม้ตามที่ต้องการก็ได้ แต่ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูไม่ควรจะมั่นใจนักควรไต่ถามพ่อแม่
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ผู้ปกครองเด็กซ่ึงมารับเด็กเพ่ือให้มั่นใจ เมื่อปรากฏว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่บ้านของเด็กผู้ปกครองเด็กอาจ
ช่วยจัดหามาให้ก็ได้ หรืออาจจะไต่ถามเพ่ือนครูในสถานศึกษาก็ได้ แม้แต่คนงาน ภารโรงก็อาจช่วย
จัดหาให้ได้ 

3. การยืม สื่อที่ต้องการใช้บางประเภทหายากและมีราคาสูง จ าเป็นต้องไต่ถามส ารวจแหล่ง
อ่ืนเพื่อขอยืม เช่น เครื่องฉายสไลด์และสไลด์นิทาน หรือภาพยนตร์นิทานการ์ตูน อาจขอยืมเครื่องฉาย
สไลด์หรือเครื่องฉายภาพยนตร์จากสถานบันใกล้เคียง ส่วนสไลด์หรือฟิล์มภาพยนตร์หรือแผ่นโลหะ
บันทึกภาพส าหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ใช้แทนฟิล์มภาพยนตร์อาจยืมได้จากส านักข่าวสารอเมริกัน 
เลขที่125 ถนนสาธรใต้ กทม. หรือสาขาที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา หรือห้องสมุด เอ ยู เอ. 
เลขที่ 179 ถนนราชด าริ กทม. หรือส านักงานบริติชคาวน์ซิล เลขที่ 428 ซอย 2 สยามสแคว์ กทม. 
เป็นต้น 

4. การท า สื่อที่ต้องการใช้บางประเภทจ าเป็นต้องจัดท าขึ้นเอง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเนื้อหาที่จะใช้สอน ครูปฐมวัยควรยึดหลักประหยัด ประโยชน์ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและนิทาน 

5. การซื้อ สื่อบางประเภทจ าเป็นต้องซื้อ ควรส ารวจแหล่งที่จ าหน่ายและสืบราคาเพ่ือเลือก
ซื้อสื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการเลือกซื่ออย่างราคาเยา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูว่าสมควร
ซื้อหรือไม่ เช่น เศษกระดาษสี เศษกระดาษแข็ง เศษกระดาษเส้น เศษผ้า เป็นต้น จากโงพิมพ์หรือ
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งมักจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ราคาเยา หากครูไม่จ าเป็นต้องน ามา
เก็บไว้มากๆ ต้องการเพียงส่วนหนึ่งพอใช้สอย ก็อาจได้ เปล่าจากโรงพิมพ์หรือโรงงานก็ได้            
หากครูปฐมวัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือน าเศษวัสดุเหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็กๆ 
การจัดหาและเลือกซื้อสื่อราคาแพงนั้น จะมีได้ส าหรับสถานศึกษาที่พอจะซื้อได้ แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าการเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยจะใช้สื่อประเภทนี้ประเภทเดียวเพ่ือใช้สอน
แทนครู เด็กตอ้งการให้ครูเป็นผู้เล่าเรื่องและนิทานโดยได้เห็นสื่อแปลกๆ ใหม่ๆมากกว่า ส่วนสื่อราคา
แพงนั้นจะน ามาใช้เพียงบางโอกาสเท่านั้น ตัวอย่างสื่อเพ่ือเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

1. สื่อครูปฐมวัยอาจจัดหาและเลือกเพ่ือเล่าเรื่องส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
1. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก 
(1) สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เข่นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลางวัน กลางคืน ลม ผมฟูา 

ร้อง ฟูาผ่า ฟูาแลบ แม่น้ า ล าคลอง ทะเล ดิน หิน กรวด ทราย เป็นต้น 
(2) สัตว์ เช่น แมว หมา เป็ด ไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ นก หนอน ผีเสื้อ หมู วัว ควาย  

เป็นต้น 
(3) พืช เช่น ดอกไม้ ผัก ผลไม้ ต้นไม้ เป็นต้น 
(4) บุคคลส าคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็นต้น 
(5) สถานที่ส าคัญ เช่น วัด โรงพยาบาล ที่ท าการไปรษณีย์ พิพิธภัณฑ์ แหล่งสวยงาม 

ทางธรรมชาติ เป็นต้น 
(6) วันส าคัญ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 



 

127 
 

(7) ข่าวและเหตุการณ์ เช่น บริจาคของช่วยเหลือผู้ถูกน้ าท่วม ไฟไหม้ และบริจาค 
สิ่งของช่วยทหาร ต ารวจชายแดน เป็นต้น 

2. วัสดุเหลือใช้ ที่อาจน ามาผลิตขึ้นได้เอง ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งขนาดต่างๆ เศษกระดาษ
แก้ว กระดาษสีต่างๆ กระดาษปกหนังสือพิมพ์ภาพสีที่ไม่ใช้แล้ว ถุงกระดาษ เศษเชือก เศษผ้า 
กระป๋องต่างๆ ฝาจุกขวดต่างๆ ขวดและตลับพลาสติก แกนหลอดด้ายขนาดต่างๆ หลอดม้วนฟิล์ม
ถ่ายรูปและภาพยนตร์ หลอดพลาสติกส าหรับดูดน้ าหวาน ไม้ก้านธูป กิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เปลือก
ไข่ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เป็นต้น 

วัสดุเหลือใช้ต่างๆ เหล่านี้ ครูปฐมวัยควรจะรวบรวมไว้เป็นประเภทๆ ให้เป็นหมวดหมู่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เก็บไว้ในที่เหมาะที่ควร มิให้มองดูรกรุงรังภายในห้องเรียนของเด็กสะดวกแก่การ
หยิบใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ อย่างไรก็ตาม ล าพังตัวครูผู้เดียวก็อาจรวบรวมได้บ้างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น 
ครูปฐมวัยควรถือโอกาสในวันประชุมผู้ปกครองเด็กก่อนเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา โดยขอความ
ร่วมมือให้ช่วยรวบรวมวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่ใช้แล้วแต่ชวนดูและปลอดภัยส าหรับเด็ก เพ่ือครู
ผลิตใช้เป็นสื่อการสอนและเด็กใช้เล่นประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็นของเล่นของใช้ตามใจชอบ ครูปฐมวัย
ควรจัดหากล่องขนาดใหญ่เตรียมไว้รองรับเศษวัสดุ ณ ศาลาใกล้ประตูทางเข้าสถานศึกษา จึงจะ
สะดวกแก่ผู้ปกครองเด็กเมื่อมาส่งบุตรตอนเช้า ครูจะได้เศษวัสดุแปลกๆ จ านวนมาก ชวนให้คิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างพอใจ 

3. ภาพแผ่น ภาพที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะที่เด็กจะเห็นได้ชัดเจน สีสวย อาจเป็นภาพแผ่น
เดียวหรือหลายแผ่นต่อเนื่องกันก็ได้ ภาพชนิดแผ่นเดียว เช่นภาพครอบครัวสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมา แมว 
หรือภาพผลไม้ที่เราชอบหรือภาพแผนภูมิท านองแผนภูมิต่อเนื่อง 

4. ภาพกระดาษกระดก อาจใช้วิธีวาดภาพชนิดแผ่นเดียวหรือหลายแผ่น หรือใช้วิธีพับ
กระดาษก็ได้ สามารถท าให้ภาพกระดกตั้งได้ด้วยกรรมวิธีการผลิต 

5. แผ่นปูาย เป็นวัสดุราบ ท าด้วยไม้อัด กระดาษชานอ้อย กระดาษแข็ง ผ้าส าลีและผ้าด้าย
ดิบหรือผ้าใบ อาจผลิตเป็นแบบตั้งโต๊ะ แบบแขวนหรือติดข้างฝา แบบตั้งขา และแบบม้วนได้ สามารถ
ใช้ติดของจริง หุ่นจ าลอง วางภาพ หรือเขียนด้วยชอล์ก แสดงเรื่องราวสื่อความที่ต้องการ 

6. หุ่นจ าลอง อาจผลิตได้จากดินเหนียว ดินน้ ามัน การพับกระดาษ การขย ากระดาษ เศษผ้า 
ปูนพาสเตอร์ ยางพารา ไม้ ให้เป็นหุ่นคน สัตว์ พืช หรืออาจซื้อหุ่นจ าลองตัวสัตว์ พลาสติก ยางพารา 
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ราคาเยา ทนทานได้ตามประสงค์ 

7. หุ่นเชิดประเภทต่างๆ อาจผลิตได้จากกระดาษ ผ้า ไม้ ปูนพาสเตอร์ ยางพารา ให้เป็นหุ่น
คนหรือสัตว์ 

8. การเล่าเรื่องประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ แทนที่ครูปฐมวัยจะเล่าเรื่องโดยใช้สื่ อประเภท
ต่างๆ ดังกล่าว ครูอาจใช้ตัวเล็กพร้อมตัวครูเป็นสื่อ โดยครูใช้เครื่องเล่นเคาะจังหวะที่ผลิตขึ้นเองคล้าย
ร ามะนา ด้วยวิธีน ากระป๋องใส่ขนมปังที่ไม่ใช้แล้ว เลือกชนิดที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กตามต้องการ ค้าน
ข้างของกระป๋องเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ละช่องยาวประมาณ 2 นิ้ว กว้าง 1.30 ซม. ทุบฝา
น้ าอัดลมให้แบน เจาะรูตรงกลางฝาน้ าอัดลม ตัดลวดยาวเส้นละประมาณ 2 นิ้ว ร้อยฝาน้ าอัดลมอยู่
ภายในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า พับเส้นลวดให้ติดแน่นเกี่ยวไว้ที่ก้นกระป๋องและท่ีปากกระป๋อง ขึงเส้นลวดที่
ร้อยฝาน้ าอัดลมช่องละสองฝาทุกช่อง เมื่อเขย่ากระป๋องผาน้ าอัดลมจะกระทบกัน อาจเขย่าให้เป็น
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จังหวะ เดิน วิ่ง บิน ฯลฯ เขย่าให้เป็นเสียงกราวหรือรัวเพ่ือเตรียมตัว หรือใช้ฝุามือตบที่ก้นกระป๋องให้
เป็นจังหวะหยุด ด้วยวิธีนี้ครูจะเล่าเรื่องประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ โดยทั้งครูและเด็กแสดงบทบาท
สมมุติไปพร้อมๆ กันด้วยการท่าทางตามจังหวะและเรื่องเล่าที่ครูเล่า เช่น ครูเล่าเรื่อง “เราชมสวนเก็บ
ดอกไม้บูชาพระ” เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลิน ครูเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องว่า “ก่อนเราจะไปสวนเพ่ือ
เก็บดอกไม้บูชาพระ เราต้องเตรียมตระกล้าเพ่ือไปใส่ดอกไม้” ครูเขย่าร ามะนาจังหวะเดินให้เด็กเดิน
ไปสมมติหยิบตะกร้าตามจังหวะ “ขณะเดินไปในสวน เราเห็นผีเสื้อบินไปมา แล้วดมดอกไม้ตาม
จังหวะที่ครูให้ “ขณะนั้นแลเห็นตัวหนอนไต่ตามต้นไม้” ให้เด็กนั่งยองๆ เอามือทั้งสองเกาะเอวกัน 
แล้วเดินไปตามจังหวะ “แลเห็นนกบินถลาไปมา”  

ให้เด็กลุกยืนขึ้น บินถลาท่านก “นกมองไปทางซ้าย มองไปทางขวา มองไปข้างหน้า มองไป
ข้างหลัง” ให้เด็กท าท่าทางมองไปตามจังหวะที่ครูให้ “นกหันหน้ามาคุยกัน” ให้เด็กท าท่าทางนกหัน
มาคุยกัน “นกร้องเพลง” ให้เด็กท าท่านกร้องเพลง “นกบินไปเกาะกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่ง” ให้เด็กท าท่านก
หันไปเกาะกิ่งไม้อีกก่ิงหนึ่ง “นกเห็นตัวนอน” ให้เด็กท าท่าเกาะเอวกันเป็นตัวหนอน “นกบินลงมากิน
ตัวหนอน” ให้เด็กแสดงท่านกบินลงมากินตัวหนอน “เด็กก าลังก้มลงเก็บดอกไม้” ให้เด็กท าท่าเก็บก้ม
ตัวลงเก็บดอกไม้ นับให้เก็บดอกไม้ทีละหนึ่งดอก ใส่ตะกร้าตามจังหวะ แต่งเรื่องไปเรื่อยจนถึงตอนที่
เด็กต้องนอนพักผ่อน พ้ืนห้องของสถานศึกษาปฐมวัยจ าเป็นต้องสะอาด ครูต้องทราบด้วยว่า เมื่อไหร่
เด็กเหนื่อยแล้วและควรได้พักผ่อน 

2. สื่อที่เด็กๆ ใช้เล่าเรื่องให้เพ่ือนๆฟัง 
 1. ผลงานของเด็กเอง ได้แก่ ภาพวาดรูประบายสีด้วยดินสอสีเทียน ภาพวาดรูป

ระบายสีด้วยสีน้ าพู่กัน ภาพการฉีกหรือตัดกระดาษทาเยงเปียกแปะบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง การม้วน
และพับด้วยกระดาษเส้นให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆ ผลงานการปั้นดินเหนียวหรือดินน้ ามันหรือแปูงเล่น
น้ าขนม ผลงานการวาดภาพด้วยกาวน้ าโรยทรายสี ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษเศษวัสดุ ผลงาน 
การเล่นก่อสร้างด้วยไม้บล็อก เป็นต้น 

 2. ให้เด็กน าของเล่นที่ชอบมาจากบ้าน เล่าเรื่องพร้อมแสดงวิธีเล่นประกอบการเล่า
เรื่องด้วย โดยให้เพื่อนๆเป็นผู้ฟัง หรือของเล่นใดก็ได้ที่ไม่ต้องซื้อแต่ใช้เล่นได้ หรือเด็กจะประดิษฐ์ของ
เล่นด้วยวัสดุหรือของใช้ใดๆ ก็มาจากบ้านเพ่ือเล่าให้เพ่ือนๆฟังครูควรติดต่อกับผู้ปกครองเด็กให้ทราบ
วิธีการให้การศึกษาแก่เด็กจึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็ก ครูจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
สิ่งของที่เด็กน ามา เก็บรักษาไว้ให้หลังจากเล่าเรื่องแล้ว และคืนให้เด็กน ากลับไปบ้านด้วย ด้วยวิธีนี้ ครู
อาจช่วยแนะน าเด็กในการเลือกซ้ือของเล่น ไม่เล่นของเล่นที่อาจจะท าให้เกิดอันตราย 

 3. ครูอาจน าหุ่นจ าลองหรือภาพแผ่นใหญ่ ที่สวยงามชัดเจนมาใช้เป็นสื่อให้เด็กเล่า
เรื่องได้แก่หุ่นสัตว์ต่างๆ ให้เด็กเล่าเรื่องสิ่งที่เห็นชื่ออะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร เสียงร้องอย่างไร 
มันชอบกินอะไร มันชอบอยู่ที่ไหน มีประโยชน์อย่างไร หรือประเภทสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เด็กเล่า
เรื่องสิ่งที่เห็นนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีประโยชน์ใช้สอยได้อย่างไร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้ว
น้ า โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ หรือดูภาพและเรื่องเล่าเรื่องเก่ียวกับฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน 

 4. ครูอาจให้เด็กเล่าเรื่องด้วยวิธีเล่นเกม เปรียบเทียบลักษณะด้วยการสัมผัส โดยให้
เด็กสองกลุ่มเลือกผู้แทนออกมากลุ่มละหนึ่งคน หากเด็กยังไม่พร้อม ครูอาจช่วยเหลือเด็กเองให้
แข่งขันกัน ผู้แทนของกลุ่มใดเล่าเรื่องและบอกได้ถูกต้อง ถ้าเด็กยังสนใจ ควรเปลี่ยนเด็กให้มาแข่งขัน
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ต่อไป อาจเปลี่ยนสิ่งของอ่ืนเพ่ือให้เด็กสัมผัสก็ได้ ให้เด็กเอามือล้วงลงไปในกล่องที่มีผ้าปิดอยู่ตลอก
เวลา โดยไม่บอกว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วใช้มือสัมผัสของที่เหมือนกันกับ 1 ใน 4 ของของที่วางให้ดู
เปรียบเทียบนอกกล่อง เมื่อแน่ใจแล้ว ให้เล่าเรื่องบอกลักษณะของของที่ได้สัมผัสนั้น แล้วให้บอกว่า
ของที่อยู่ในกล่องนั้นคืออะไร โดยชี้ของที่เหมือนกันซึ่งวางอยู่ข้างนอก แล้วจึงให้หยิบของที่เล่าเรื่อง
ออกมาให้ดูด้วย ในการเล่นเกมแข่งขันของเด็กสองกลุ่มนี้ ครูอาจตกลงกับเด็ก กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มดาว
สีแดง และกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มดาวสีเหลือง ถ้าผู้แทนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้อง กลุ่มนั้นจะได้ดาวติดที่กลุ่ม
บนแผ่นปูาย 1 ดวง แข่งขันกัน 3 ครั้ง กลุ่มใดจะได้ดาวมากกว่ากัน ให้เด็กๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน 
 สื่อที่ครูปฐมวัยอาจจัดหาและเลือกเพ่ือเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ 

1. กระดานชอล์ก ครูปฐมวัยสมควรและจ าเป็นที่จะต้องฝึกการเขียนภาพบนกระดานชอล์ก
เพ่ือให้ได้ภาพอย่างรวดเร็ว จะช่วยเรียกร้องความสนใจของเด็ก เด็กๆจะตื่นเต้นเป็นอันมากเพียงครูจะ
ศึกษาวิธีเขียนภาพลายเส้น หรือวิธีเขียนการ์ตูนง่ายๆ ก็จะสามารถเขียนภาพต่างๆ เพ่ือเล่านิทานบน
กระดานชอล์ก ผลพลอยได้ของเด็กๆ ก็คือ เด็กๆ ได้แนวคิดเชิงการเขียนภาพด้วย 

2. ภาพแผ่นและภาพพลิก มีลักษณะเป็นภาพบนแผ่นกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ ขนาดประมาณ 
12 x 12 นิ้ว เหมาะพอที่เด็กๆ จะเห็นได้ชัดเจน มีภาพตามเนื้อเรื่องของนิทานตามล าดับ อาจ
ประกอบด้วยแผ่นภาพหลายแผ่น แต่ไม่ควรมากกว่า 10 แผ่น เช่นเดียวกับหนังสือภาพนิทานส าหรับ
เด็กหนึ่ง หรือครูอาจผลิตภาพเฉพาะตอนส าคัญๆ เพียง 5 ภาพโดยใช้วิธีเล่าเรื่องคั่นระหว่างภาพด้วย
ก็ได้ 

3. ภาพกระดาษกระดก ครูอาจจะใช้วิธีวาดภาพ หรือพับกระดาษแทนภาพให้เป็นเรื่องราว
ของนิทาน สามารถท าให้ภาพกระดกตั้งเป็นภาพ 3 มิติ ด้วยกรรมวิธีการผลิต เด็กๆ จะตื่นเต้นชอบใจ
กับการฟังนิทานแบบแปลกๆ บ้าง 

4. เครื่องฉายภาพหมุน เครื่องฉายภาพหมุนเป็นวิธีการหนึ่งน ามาเป็นสื่อเพ่ือเล่านิทานได้ดี 
เด็กๆ รู้สึกว่าเขาก าลังชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ 

5. แผ่นปูายแม่เหล็กตะแกรง ครูอาจจะใช้แผ่นปูายแม่เหล็กตะแกรงเล่านิทานได้ดีชนิดหนึ่ง 
แผ่นปูายแม่เหล็กตะแกรงเป็นวัสดุราคาถูก ท าขึ้นใช้เองได้ ครูปฐมวัยอาจน ามาใช้เล่านิทานให้เด็กชม
และฟัง 

6. หุ่นจ าลอง วิธีการจัดหาและเลือกหุ่นจ าลองประเภทต่างๆ  
7. หุ่นเชิดประเภทต่างๆ ปัจจุบันหุ่นมีบทบาทใช้เป็นสื่อเข้ามาในวงการศึกษา ครูปฐมวัยควร

ผลิตหุ่นได้เองจากกระดาษหรือผ้าก็ได้ งานประดิษฐ์หุ่นเหมาะส าหรับสถานศึกษาเนื่องด้วยไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ และค่าของวัสดุก็เพียงเล็กน้อย 

8. การท าหนังสือนิทานส าหรับเด็ก 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า สื่อประกอบการเล่านิทานมีความส าคัญมากในการเล่านิทานเพราะสื่อที่
เหมาะจะช่วยเร้าความสนใจของเด็กและท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานสื่อที่นิยมน ามาประกอบ      
การเล่านิทานได้แก่รูปภาพหุ่นต่างๆวัสดุตามธรรมชาติและตัวผู้เล่าก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เหมาะสมควร
มีขนาดที่เหมาะกับวัยของผู้ฟังไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปใช้วัสดุที่หาได้ง่ายมีสีสันสวยงามมีความแข็งแรง
ทนทาน ตัวอย่างสื่อที่ครูอาจจัดหาและเลือกเพ่ือเล่าเรื่องส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่สิ่งแวดล้อมรอบตัว
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เด็ก วัสดุเหลือใช้ที่น ามาผลิตขึ้น ภาพแผ่น ภาพกระดาษกระดก แผ่นปูาย หุ่นจ าลอง หุ่นเชิด การเล่า
เรื่องประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นต้น 
  

เทคนิคและวิธีในการเล่านิทาน 
เทคนิคการเล่านิทาน 
การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นในการสอนเด็ก ซึ่งครูแต่ละคนก็จะมีเทคนิคใน

การเล่าที่แตกต่างกันออกไปนักวิชาการหลายๆท่านได้เสนอแนะเทคนิคการเล่านิทานส าหรับครูผู้สอน
เด็กปฐมวัยไว้ดังนี้   

พรทิพย์ วินโกมินทร์ (2530: 29–40) กล่าวว่าเทคนิคการเล่านิทานให้ดีขึ้น ผู้เล่าจะต้องมี
เทคนิคในการเล่าเพ่ือให้เด็กสนใจได้ตลอดเวลาผู้เล่าต้องมีศิลปะในการเล่าอย่างยอดเยี่ยม คือ การใช้
น้ าเสียงในการเล่า และการใช้ท่าทางประกอบการเล่านิทานก่อนที่จะเล่านิทานให้เด็กฟังทุกครั้งผู้เล่า
จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า จะท าให้การเล่านิทานประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้เสมอดังนี้ 

1.  จัดนักเรียนให้นั่งเรียบร้อยและสบายเป็นกลุ่มหรือวงกลมบนเก้าอ้ีหรือบนพ้ืนก็ได้ 
2.  ผู้เล่าควรนั่งบนเก้าอ้ีเตี้ยๆเพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นได้อย่างทั่วถึงและได้ยินผู้เล่าได้ชัดเจน 
3. ผู้เล่าต้องใช้เสียงดังพอที่จะได้ยินทั่วถึงกันเสียงธรรมชาติของตัวเองออกเสียงชัดเจนจังหวะ

การพูดให้พอเหมาะไม่เร็วหรือช้าเกินไป 
4.  ขณะเล่าอาจท าท่าทางประกอบด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นท่าทางท่ีน่าดูไม่แกล้งท าจนผิด

ธรรมชาติ 
5.  ผู้เล่าต้องไม่ออกนอกเรื่องหรือเล่าเรื่องอ่ืนแทรกจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจไขว้เขวและอย่า

สอดแทรกเรื่องของศีลธรรมมากเกินไปจะท าให้เด็กเบื่อ 
6.  ผู้เล่าต้องท าใจให้สนุกไปตามเนื้อเรื่องด้วยต้องไม่ฝืนใจเล่าการเล่านิทานจึงจะออกรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.36 ภาพการจัดให้นั่งบนพื้นก็ได้ 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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ภาพที่ 4.37 ภาพการจัดให้นั่งเป็นวงกลมบนเก้าอ้ี 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.38 ภาพการจัดให้นั่งเป็นกลุ่มบนพื้นก็ได้ 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
สัณหพัฒณ์ อรุณธารี (2542: 25) การเล่านิทานให้สนุกและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังจะต้อง

ฝึกฝนอบรมจนเป็นทักษะหรือเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวที่มีมาแต่เดิมหากผู้เล่ามีความต้องการ
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เป็นผู้เล่านิทานที่ดีเก่งมีความสามารถในการจูงใจเด็กที่เป็นผู้ฟังควรที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ทดลองปฏิบัติและเล่านิทานให้เด็กฟังอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ไพพรรณ  อินทนิล (2546 : 148) ได้สรุปเทคนิคการเลานิทาน ดังนี้ 
1.  พิจารณาเลือกหนังสือเหมาะสมแก่วัยผู้ฟัง  
2.  ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาตามตัวหนังสือ  จินตนาการจากการอ่านและฟองแตกต่างกัน ผู้เล่า

ควรเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วน ามาเรียบเรียงเล่าด้วยภาษาพูดของตนเองจะเกิดความมั่นใจ เล่าได้
คล่องแคล่วกว่าส านวนการเขียน  

3.  การเล่านิทานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นเด็กๆให้เกิดความสนใจแล้วไปติดตามอ่านต่อไป 
เป็นการส่งเสริมการอ่านซึ่งบรรณารักษ์ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจ า  ฉะนั้นเทคนิค    
การเล่านิทานที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ  ไม่เล่าตอนจบของเรื่องให้ฟัง นอกเสียจากว่านักเล่านิทาน     
บางคนแน่ใจว่าสนุก เร้าใจ หรือน่าสนใจเสียจนกระท่ังถึงฟังตอนจบแล้วก็ยัง อยากจะตามไปอ่าน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.39 ภาพเทคนิคการไม่เล่าตอนจบของเรื่องให้ฟังกระตุ้นเด็กๆให้เกิดความสนใจแล้ว

ไปติดตามอ่านต่อไป เรื่อง “กบเลือกนาย” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 16 – 17) กล่าวถึงการเล่านิทานมีขั้นตอนการด าเนินการเป็น

ล าดับแต่ละขั้นตอนของการเล่าต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมจึงจะท าให้การเล่านิทานมีความหมาย
ประทับใจผู้ฟังแม้ว่านิทานจะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและพร้อมที่จะฟังอยู่เสมอก็ตามนิทานทุกเรื่องกับ    
การเล่าทุกครั้งไม่สามารถตรึงให้เด็กอยู่กับที่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเว้นแต่กระบวนการการเล่านั้นจะมี
ขั้นตอนการเตรียมการที่นอกจากจะท าให้นิทานด าเนินไปสู่จุดประสงค์ของผู้เล่าที่ต้องการแล้วต้องท า
ให้เด็กเพลิดเพลินกับการฟังนิทานด้วยในการเตรียมการเพ่ือเล่านิทานถ้าครูเป็นผู้เล่าควรจัดเตรียม
เนื้อหาในนิทานก่อนถ้าเป็นนิทานที่มาจากหนังสือนิทานครูต้องอ่านให้เข้าใจจ าเนื้อเรื่องให้ได้         
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เมื่อน าไปเล่าประกอบภาพในหนังสือจะได้พูดความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวมีหยุดพักถามตอบจะท าให้    
เข้าใจง่าย ไม่ลืม   

การเตรียมเด็กส าหรับฟังนิทานท่ีนั่งของเด็กกับครูต้องใกล้ชิดกันครูอาจนั่งสูงกว่าเด็กเล็กน้อย
เพ่ือให้สามารถแสดงภาพในหนังสือหรือภาพอ่ืนๆบนตักในระดับสายตา ขณะเล่าควรจัดเด็กเป็น    
กลุ่มเล็กๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ให้นั่งล้อมวงครูแล้วครูเริ่มกิจกรรมเตรียมเด็กด้วยการร้องเพลงดูภาพหรือ
กล่าวค าจูงใจเพ่ือให้เด็กมีอารมณ์พร้อมที่จะฟัง เมื่อพร้อมแล้วจึงเริ่มต้นด้วยการเล่านิทานหากมี
จุดประสงค์ของการฟังต้องบอกเด็กด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.40 เทคนิคการเตรียมเด็กส าหรับฟังนิทานที่นั่งของเด็กกับครูต้องใกล้ชิดกันครูอาจ

นั่งสูงกว่าเด็กเล็กน้อย 

ที่มา : http://nil-thanin.blogspot.com/ 
 
การด าเนินเรื่องอาจเป็นการน าเสนอด้วยภาษาพูดเพียงอย่างเดียวหรือใช้ภาษาท่าทางหรือใช้

สื่อประกอบต่างๆทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบผู้ เล่าต้องใช้ภาษาที่ เด็กเข้าใจง่าย               
ถูกหลักไวยากรณ์บทสนทนาอาจใช้ภาษาถิ่นหรือใช้ค าคุ้นที่ เด็กเคยชินจะช่วยให้การเล่ามี
ประสิทธิภาพและความหมายตรงกับจุดประสงค์ของผู้เล่ามากขึ้น 

การสรุปเรื่องขั้นตอนสุดท้ายของการเล่านิทานทุกครั้งควรมีการสรุปเรื่องด้วยค าถามเกี่ยวกับ
ประเด็นสาระส าคัญของเรื่องลักษณะของตัวแสดงในเรื่องความรู้และค าสอนที่ได้จากเรื่องเพ่ือให้เด็ก
ได้คิดทบทวนและเก็บข้อความรู้จากนิทานเป็นการย้ าเตือนท าให้เด็กจดจ าเรื่องราวได้ดี 
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ภาพที่ 4.41 เทคนิคสรุปเรื่องด้วยค าถามเกี่ยวกับประเด็นสาระส าคัญของเรื่องลักษณะของ     

ตัวแสดง นิทานเรื่อง “ไข่ดาวไข่แดง” 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2533: 104) กล่าวไว้ว่าการเล่านิทานให้ได้ดีนั้นเป็นเรื่องยากพอสมควร   

ผู้เล่าต้องใช้เทคนิคในการเล่าอย่างมากเพ่ือจะท าให้เด็กสนใจผู้เล่าต้องมีศิลปะในการเล่า  นอกจากนี้
ต้องให้ความรักความอดทนความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กบุคลิกภาพและท่าทางของผู้เล่าก็ส าคัญ    
การเล่านิทานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์นั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1.  ท าความเข้าใจกับนิทานเรื่องที่จะเล่าเสียก่อน 
2.  เลือกค าท่ีง่ายๆ 
3.  ใช้บทสนทนาจะท าให้เด็กตื่นเต้น 
4.  หลีกเลี่ยงการบรรยายและค าอธิบายที่ไม่จ าเป็น 
5.  ใช้เสียงแบบสนทนากันคือช้าชัดเจนมีหนักเบา 
6.  จับเวลาให้ดีเว้นตามจังหวะตามอารมณ์ของเรื่อง 
7.  เวลาเล่าให้เล่ากันเองให้ความรักความสนิทสนิมอย่างจริงใจ 
8. นิทานที่น ามาเล่าให้ยาวพอๆกับระยะความสนใจของเด็กประมาณ 15–20 นาที 
9.  มีรูปภาพประกอบอาจเป็นหนังสือหุ่นจะช่วยให้เด็กสนใจยิ่งขึ้น 
10.  เวลาเล่าอย่าย่อเรื่องให้สั้นจนขาดความสนุกไป 
11.  จัดบรรยากาศในห้องให้เหมาะสม 
12.  อย่าแสดงท่าทางประกอบการเล่ามากเกินไป 
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13.  ขณะเล่าอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทานด้วยก็ได้เช่นแสดงท่าทางตามเนื้อเรื่องแต่
ไม่ควรให้บ่อยนัก 

14.  สายตาของผู้เล่าจะต้องกวาดมองเด็กทุกคน 
15.  หากมเีด็กพูดหรือถามขัดจังหวะควรบอกให้เด็กรอจนกว่าจะจบเรื่อง 
16.  หลังจากเล่านิทานจบอาจให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อเรื่องก็ได้ 
17.  หลังจากเล่านิทานจบควรเปิดโอกาสให้เด็กซักถามและวิพากษ์วิจารณ์ 
18.  ถ้านิทานเรื่องยาวผู้เล่าอาจเล่าเป็นตอนๆก็ได้ 
 
วิธีการเล่านิทาน 

การจัดกิจกรรมก่อนการเล่านิทาน ครูควรตกลงกับเด็กว่าขณะฟังนิทานเด็กต้องอยู่ใน
ระเบียบและส ารวจดูว่าเด็กมองภาพในนิทาน หรือมองหน้าครูได้ทั่วถึงหรือไม่ เพราะบางทีเด็กมองไม่
เห็นท าให้ไม่รู้เรื่อง ความสนใจของเด็กจะลดลงไป การเล่านิทานควรปฏิบัติดังนี้ 

ลิโว และริทซ์ (Livo and Riet. 1986 : 384) กล่าวถึงการเล่านิทานว่า "ผู้เล่าและผู้ฟัง ต่างมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการเล่านิทานและแสดงออกในทางสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จากการฟัง
นิทานเกิดจากความสามารถซึ่งไม่ใช่เพียงการได้เห็นเท่านั้น แต่เป็นการเฝูาดูอย่างพินิจพิจารณาไม่ใช่
เพียง การได้รับเท่านั้น แต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การเลือกแบบแต่เป็นการคิดสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ 
และไม่ใช่เพียง การสังเกต แต่เป็นการได้มีประสบการณ์และรับรู้สิ่งใหม่ๆ ในทันทีทันใด"  ดังนั้น     
การเล่านิทานจะช่วยจูงใจให้ เด็กสนใจที่จะดูฟัง และคิดแต่งต่อเชื่อมโยงเรื่องราว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาความคิด ที่จะถ่ายทอดเป็น ภาพตามจินตนาการให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี    

วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ. (2521 : 92) กล่าวว่า ในการเล่านิทานจะต้องเลือกวิธีการเล่าให้
เหมาะสมกับผู้ฟังตามอายุ และความรู้ ซึ่งวิธีการเล่า อาจท าได้ดังต่อไปนี้     

1.  เล่าปากเปล่า  โดยผู้เล่าท าทาทางหรือเสียงประกอบในการเล่าให้คล้ายกับ ตัวละครใน
เรื่อง เช่น เสียงคนแก่เสียงเด็ก หรือเสียงสัตว์ เป็นต้น     

2.  เล่านิทานจากหนังสือ วิธีนี้ผู้เล่าเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบสวยผู้เล่าไม่จ าเป็นต้อง 
ท่องนิทานทุกตัวอักษร เพียงแต่จ าเค้าโครงของเรื่องกับค าสนทนาที่ส าคัญให้ได้ หนังสือที่เลือกมาเล่า
ควรมี ขนาดใหญ่พอสมควร มีภาพชัดเจน ขนาดของภาพใหญ่พอที่จะให้ เด็กเห็นทั่วถึง ภาษา
สละสลวย และเรื่องมี คุณค่า  

3.  เล่าเรื่องจากภาพ วิธีนี้ผู้เล่าจะมีภาพส าคัญเพียง 3-5 ชิ้น เป็นภาพส าคัญของเนื้อเรื่องที่
จะเล่า     

4.  เล่าเรื่องประกอบรูปภาพ มีรูปภาพของตัวละครในเรื่องหรือส่วนประกอบที่ส าคัญ เช่น 
ต้นไม้ ภาพยานพาหนะ เป็นอุปกรณ์ร่วมเมื่อเริ่มเล่าก็จะใช้รูปภาพต่างๆ ขึ้นมาติดแผ่นปูายส าลี
ประกอบ 

ไพพรรณ อินทนิล (2534: 103–106) ผู้เล่านิทานที่มีความสามารถเล่าได้เก่งจะท าให้นิทาน
เรื่องที่น ามาเล่ามีชีวิตชีวาสนุกสนานเป็นที่หลงใหลติดอดติดใจของเด็กๆได้  มีวิธีการเล่านิทาน
ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้เล่าควรเล่าตามล าดับเหตุการณ์ไม่กระโดดข้ามไปข้ามมา 
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2.  มีเทคนิคประกอบการเล่า 
2.1  ใช้น้ าเสียงประกอบการเล่า 
2.2  ใช้ท่าทางประกอบการเล่า 
2.3  ใช้สีหน้าและแววตาประกอบการเล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.42 เทคนิคน้ าเสียงและท่าทางประกอบการเล่า 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

2.4  ใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.43 เทคนิคใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่า 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

3.  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
3.1  บรรยากาศเงียบสงบ 
3.2  ผู้ฟังไม่อยู่ในภาวะหิวร้อนอยากเข้าห้องน้ าหรือง่วงนอน 
3.3  สถานที่สบายสะอาด 
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3.4  ความยากของนิทานเหมาะสมกับช่วงความสนใจของผู้ฟังแต่ละวัย 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.44  ภาพสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศการเล่านิทานหุ่นเงา 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

4.  ควรมีการประเมินผลการเล่านิทานเพ่ือทราบข้อดีข้อบกพร่องของตัวเองเพ่ือท าให้การเล่า
นิทานครั้งต่อไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิ่งที่น ามาประเมิน คือ 

4.1  ผู้ฟังติดตามเรื่องตลอดไหม 
4.2  ผู้ฟังแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือสนใจเรื่องอ่ืนมากกว่าหรือไม่ 
4.3  ผู้ฟังมีปฏิกิริยาตอบสนองมีส่วนร่วมหรือไม่ 
4.4  เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและสาระหรือไม่ 
4.5  ผู้ฟังเข้าใจภาษาที่ผู้เล่าใช้หรือไม่ 
4.6  การใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานเป็นไปโดยราบรื่นตามเนื้อเรื่องหรือไม่ 
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ภาพที่ 4.45  ภาพการประเมินผลการเล่านิทานเรื่องที่ชอบโดยเรียงล าดับ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงพิณ จ.อุดรธานี 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2559 

 

ครุรักษ์ ภิรมย์ภักษ์ (2540: 45–46) กล่าวว่าในวิธีการเล่านิทาน สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ    
การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังจุดเริ่มต้นอยู่ที่การเตรี่ยมให้พร้อมซ่อมให้ดีของผู้เล่าผู้ที่เล่าจะต้อง
หาจุดส าคัญของเรื่องให้พบและสรุปจบให้จับใจดังนี้ 

ประโยคแรกที่จะใช้ในการเริ่มเรื่องควรจัดสรรถ้อยค าที่ผู้ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นจูงใจให้ติดตาม
เรื่องต่อไปคอยสังเกตว่าผู้ฟังยังจับจ้องให้ความสนใจกับบทบาทลีลาการเล่าและเรื่องราวที่เล่าอยู่
หรือไม่ถ้ารู้สึกว่าก าลังสูญเสียความสนใจควรเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการหยุดพักถามปัญหาอะไรเอ่ย
ปัญหาเชาว์หรือปัญหาสนุกๆ 

การจบเรื่องประโยคสุดท้ายที่จะปิดเรื่องมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประโยคแรกที่เริ่มใช้
เริ่มเรื่องผู้เล่าเรื่องต้องคิดและเตรียมไว้ว่าจะปิดเรื่องด้วยประโยคใดจึงจะเป็นการสรุปจบที่จับใจผู้ฟัง
โดยทั่วไปจะปิดการเล่านิทานด้วยถ้อยค าที่กินใจให้ข้อคิดหรือทิ้งท้ายไว้ให้คิด 

กิจกรรมภายหลังการเล่านิทานเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยหลังจากท่ีเล่านิทานจบควรมีค าถาม
เกี่ยวกับนิทานที่น ามาเล่าให้นักเรียนตอบซึ่งอาจเป็นค าถามที่เก่ียวกับชื่อตัวละครที่ส าคัญเหตุการณ์ที่
ส าคัญและข้อคิดที่ได้เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.46  ภาพกิจกรรมภายหลังการเล่านิทานควรเปิดโอกาสให้เด็กตอบค าถามหรือได้ลองสัมผัส
ตัวละครในนิทานที่ตนเองชื่นชอบ 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 78–79) ได้เสนอวิธีการเล่านิทาน

ที่ครูควรทราบดังนี้ 
1.  เนื้อเรื่องต้องเหมาะสมกับวัยใช้เรื่องที่มีความดีชนะความชั่วเสมอไปและผู้เล่าจะต้องจ า

เนื้อเรื่องได้ดีทุกคน 
2.  เสียงผู้เล่าจะต้องให้เด็กทั้งหมดได้ยินเสียงผู้เล่าอย่างชัดเจนระดับเสียงและจังหวะพูด

ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องใส่ความรู้สึกลงไปในน้ าเสียงถ้าผู้เล่าท าเสียงสูงต่ าท าเป็นเสียงเด็กเสียงคน
แก่หรือท าเสียงตามลักษณะของตัวละครได้เด็กจะยิ่งสนใจมากยิ่งข้ึน 

3.  ท่าทางถ้ามีภาพประกอบผู้เล่าไม่ต้องใช้ท่าทางมากแต่เน้นที่ภาพหากไม่มีภาพประกอบ    
ก็ควรใช้ท่าทางประกอบบ้างตามโอกาสแต่อย่าใช้มากเกินไปพึงระวังให้เป็นไปตามธรรมชาติ 

4.  จังหวะจังหวะในการพุดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้นิทานน่าสนใจ 
5.  อารมณ์ในขณะที่เล่าควรเล่าให้เด็กเห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เล่าเช่นอารมณ์ 

รื่นเริงความรู้สึกตื่นเต้นหรืออารมณ์เศร้าฯลฯ 
6.  ข้อตกลงก่อนฟังนิทานควรมีข้อตกลงกันว่าผู้ฟังจะต้องไม่พูดแซงในขณะที่ฟังนิทาน 
จากเทคนิคและวิธีการเล่านิทานข้างต้นสรุปได้ว่า มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นล าดับแต่ละ

ขั้นตอนของการเล่าต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมจึงจะท าให้การเล่านิทานมีความหมายประทับใจ
ผู้ฟังแม้ว่านิทานจะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและพร้อมที่จะฟังอยู่เสมอก็ตามนิทานทุกเรื่องกับการเล่าทุกครั้ง
ไม่สามารถตรึงให้เด็กอยู่กับที่ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเว้นแต่กระบวนการการเล่านั้นจะมีขั้นตอน           
การเตรียมการที่นอกจากจะท าให้นิทานด าเนินไปสู่จุดประสงค์ของผู้เล่าที่ต้องการแล้วต้องท าให้เด็ก
เพลิดเพลินกับการฟังนิทานด้วยขณะเล่าควรจัดเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ให้   นั่งล้อมวงครู
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แล้วครูเริ่มกิจกรรมเตรียมเด็กด้วยการร้องเพลงดูภาพหรือกล่าวค าจูงใจเพ่ือให้เด็กมีอารมณ์พร้อมที่   
จะฟัง ขณะเล่าอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทานด้วยก็ได้  เพ่ือให้เด็กได้คิดทบทวนและเก็บ
ข้อความรู้จากนิทานเป็นการย้ าเตือนท าให้เด็กจดจ าเรื่องราวได้ดี หลังจากครูเล่านิทานจบ ควรซักถาม
เด็กเก่ียวกับเรื่องในนิทาน เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กฟัง เข้าใจหรือไม่ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงร่วมด้วย เช่น 
การให้เด็กเล่าซ้ าหรือเล่าเรื่องอ่ืนๆ ให้เพ่ือนฟัง พร้อมกับ แสดงบทบาทอย่างตัวละครในนิทาน 
พยายามน าเรื่องนิทานที่เล่าไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนภาษา สอนเลข และวิชาอ่ืนๆ ให้
มากที่สุด  
 
สรุป 

หลักการเล่านิทานควรมีเทคนิคการเตรียมการเป็นอย่างดี ในด้านการเตรียมรายการทั้งหมด       
การประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ในการเล่านิทาน เตรียมสถานที่ บรรยากาศ ผู้เล่านิทานควรมีความพร้อม
ในด้านบุคลิกภาพ ความแม่นย าในเรื่องที่เล่า การใช้อุปกรณ์ การใช้ภาษา น้ าเสียง ควรก าหนดเวลาใน
การเล่านิทาน ขณะเล่าควรจัดเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ให้นั่งล้อมวงครูแล้วครูเริ่มกิจกรรม
เตรียมเด็กด้วยการร้องเพลงดูภาพหรือกล่าวค าจูงใจเพ่ือให้เด็กมีอารมณ์พร้อมที่จะฟังขณะเล่าอาจให้
เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทานด้วยก็ได้ เพ่ือให้เด็กได้คิดทบทวนและเก็บข้อความรู้จากนิทานเป็น   
การย้ าเตือนท าให้เด็กจดจ าเรื่องราวได้ดี  ส่วนเทคนิควิธีการเล่าผู้เล่า ควรเล่าตามล าดับเหตุการณ์      
มีบทน าเพ่ือบอกประเภทเรื่องที่เล่า เช่น หากผู้เล่านิทานจะเล่านิทานประกอบการใช้หุ่น ควรบอก
ประเภทของตัวละคร และรูปแบบการเล่า อธิบายค าศัพท์ที่ยาก มีเนื้อเรื่อง ในเรื่องมีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นและเหตุการณ์ส าคัญ บทสรุปหลังจากครูหรือผู้เล่า เล่านิทานจบแล้ว ควรซักถามเด็กเกี่ยวกับ
เรื่องในนิทาน เพ่ือจะได้ทราบว่าเด็กฟังเข้าใจหรือไม่ มีจุดใดบ้างที่เป็นข้อบกพร่องของตัวละคร หรือ
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ เช่น สื่อประกอบการเล่านิทาน ผู้เล่า ผู้แสดง สุดท้ายควร เปิดโอกาสให้เด็ก
แสดงร่วมด้วย เช่น การให้เด็กเล่าซ้ าหรือเล่าเรื่องอ่ืนๆ ให้เพ่ือนฟัง พร้อมกับแสดงบทบาทอย่างตัว
ละครในนิทาน พยายามน าเรื่องนิทานที่เล่าไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนภาษา สอนเลข 
และวิชาอ่ืนๆ ให้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้เล่าควรมีเทคนิคประกอบการเล่า ได้แก่ น้ าเสียง ท่าทางสีหน้า
และแววตา มีอุปกรณ์ประกอบการเล่า มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและควรมีการประเมินผลการเล่า
นิทาน  
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ค าถามท้ายบทที่ 4  
 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัย
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม ดังนี้ 

1. จงอธิบายจุดเด่นของหลักการเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟังได้ 
2. สรุปวิธีการเล่านิทานพอสังเขป 
3. การเล่านิทานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์นั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

จงอธิบายพอสังเขป 
4. เหตุผลใดเทคนิคและวิธีการเล่านิทานจึงมีความส าคัญต่อการเล่านิทานจงอธิบาย 

พอสังเขป 
5. สื่อที่ใช้ในการเล่านิทานสามารถแยกประเภทใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป 
6. จงสรุป อธิบายรูปแบบการเล่านิทานแต่ละประเภทมีจุดเด่นอะไรบ้าง 

6.1. การเล่านิทานปากเปล่า  
6.2. การเล่านิทานประกอบภาพวาด  
6.3. การเล่านิทานประกอบภาพ  
6.4. การเล่านิทานประกอบเส้นเชือก  
6.5. การเล่านิทานประกอบหุ่นประดิษฐ์  
6.6. การเล่านิทานประกอบหุ่นแปะ 
6.7. การเล่านิทานประกอบการใช้ผ้าเช็ดหน้า  
6.8. การเล่านิทานประกอบการร้องเพลง 

7. ในการเล่านิทานมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ที่จะให้การเล่านิทานเป็นไปตาม 
จุดประสงค์ของการเล่า ได้แก่อะไรบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความส าคัญของการแต่งนิทานได้ 
2. บอกองค์ประกอบของการแต่งนิทานได้ 
3. วิเคราะห์ความสนใจและความต้องการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้พัฒนาการด้านภาษาถดถอยได้ 
5. อธิบายถึงชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. การแต่งและเขียนนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย    
2. ความสนใจและความต้องการในการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ  
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
4. องค์ประกอบของการแต่งและเขียนนิทาน 
5. ขั้นตอนการแต่งและเขียนนิทาน 

6. ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ 
7. ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 
8. บทสรุป 
9. ค าถามท้ายบท 
10. เอกสารอ้างอิง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายน าเนื้อหาสาระส าคัญ ความหมายและความส าคัญของการแต่งนิทานอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นด้วย Microsoft Power Point 

2. บรรยายองค์ประกอบของการแต่งและเขียนนิทานความสนใจและความต้องการในการ
ฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ Microsoft Power Point 

3. แบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน ศึกษาและวิเคราะห์ความสนใจและความต้องการในการฟังนิทาน 
ของผู้ฟังวัยต่างๆอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกีย่วกับการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ 

4. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้พัฒนาการด้านภาษาถดถอยจากการฟังนิทานของ 
ผู้ฟังวัยต่างๆ  

5. ชมวีดีทัศน์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน กับแนวโน้มพัฒนาการทางภาษา 
ของเด็กปฐมวัยในอนาคต อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

6. นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของนิทาน 
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ประกอบภาพ  
7. ค าถามท้ายบทที่ 5 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
2. วีดีทัศน์การใช้นิทานอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน 
3. เอกสารประกอบกาเรียนการสอน 
4. ต ารา งานวิจัย บทความ วารสารหรือหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับนิทานและหุ่นส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
5. หนังสือนิทาน สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน 
6. ต ารา งานวิจัย บทความหรือหนังสือเรียนที่เก่ียวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
7. สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

การวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 

1.บอกความส าคัญของการ
แต่งนิทานได้ 
2.บอกองค์ประกอบของการ
แต่งนิทานได้ 
3.วิเคราะห์ความสนใจและ
ความต้องการฟังนิทานของ
ผู้ฟังวัยต่างๆได้ 
4.วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ท าให้พัฒนาการด้านภาษา
ถดถอยได้ 
 
 

1.สังเกตการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

2. ตรวจผลงาน 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.บอกความส าคัญของการ
แต่งนิทานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80% ได้ 
2.บอกองค์ประกอบของการ  
แต่งนิทานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80% ได้ 
3.วิเคราะห์ความสนใจและ
ความต้องการฟังนิทานของ
ผู้ฟังวัยต่างๆไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80% ได้ 
4.วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ท าให้พัฒนาการด้านภาษา
ถดถอยไม่น้อยกว่า 80% ได้ 
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การวัดและประเมินผล (ต่อ) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 

3.วิเคราะห์ความสนใจและ
ความต้องการฟังนิทานของ
ผู้ฟังวัยต่างๆได้ 
4.วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ท าให้พัฒนาการด้านภาษา
ถดถอยได้ 
5.อธิบายถึงชนิดและลักษณะ

ของนิทานประกอบภาพ 

 5.อธิบายถึงชนิดและลักษณะ
ของนิทานประกอบภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80% ได้ 
6.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80% 
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บทท่ี 5 
การแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

บทน า 
หนังสือนิทานกับชีวิตเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก คนสร้างหนังสือนิทานและหนังสือให้ประโยชน์

แก่คนต่อๆไป ชีวิตคนและหนังสือนิทานจึงมีความพัวพันและสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออก ขาดคน
หนังสือก็ไม่มีการเพ่ิมพูนเพราะคนสร้างหนังสือและหนังสือสร้างคน การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กให้มี
คุณภาพนั้น ผู้จัดท าจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดท า เพ่ือจะได้จัดท าหนังสือ
ส าหรับเด็กได้เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์ และความสนใจของเด็ก ซึ่งความสนใจเป็นปัจจัยส าคัญ
ยิ่งที่จะจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเป็นแรงสนับสนุนให้เด็กๆกระท ากิจกรรมต่างๆด้วยความต้องใจ
และมีสมาธิ ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการสนองความต้องการของเด็กมีส่วนส าคัญในการที่จะให้เด็กๆ
ยังคงความสนใจอยู่ที่กิจกรรมเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกคือสนใจมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบคือหมดความสนใจและความต้องการของเด็ก ตนเองคิดว่ากิจกรรมอย่างใดเหมาะสมก็
ก าหนดไปให้เด็กท า ผลมักจะปรากฏเป็นความล้มเหลวในที่สุด กิจกรรมใดก็ตามที่ไม่มีลั กษณะการ
กระตุ้นความสนใจของเด็ก ไม่มีลักษณะท้าทายจะลงท้ายเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อหน่าย ความสนใจของ
เด็กปฐมวัยในเบื้องต้นจะเป็นความสนใจเพียงชั่วครู่ชั่วคราว แต่ถ้ากระบวนการของกิจกรรมมีลักษณะ
การท้าทายมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้นและเด็กสามารถท าได้   ความสนใจจะเพ่ิมมากขึ้น จนกลายเป้นค
วามสนใจที่คงทนถาวรพัฒนาขึ้นเป็นความสนใจพิเศษของเด็กและอาจจะคงทนถาวรต่อไปถึงวัยผู้ใหญ่
ได้ 
 

การแต่งและการเขียนนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย     

 ในการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นก่อนอื่นผู้แต่งจะต้องค านึงว่าคนก าลังแต่งนิทาน
ส าหรับเด็กอายุเท่าไร เด็กอายุเท่านั้นสนในสิ่งใดบ้าง เด็กช่วงนั้นๆ มีพัฒนาการและขีดความสามารถ
ในการับรู้อย่าง มีความต้องการพื้นฐานอย่างไร มีจินตนาการอยู่ในข้ันใด ดังรายละเอียดได้กล่าว      
ในเบื้องต้น ซึ่งการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถท าได้โดยวิธีน าเค้าโครงเรื่องนิทานเก่ามาแต่ง
บทสนทนาใหม่และครูแต่งข้ึนเองใหม่ทั้งหมด 

ปรีดา ปัญญาจันทร์ และชีวัน วิสาสะ (2548: 87-88) ได้สรุปแต่งนิทานประยุกต์ขึ้น 
ดังต่อไปนี้  

1.  การแต่งนิทานจากเค้าโครงนิทานเก่า      

การแต่งนิทานโดยน าเค้าโครงเรื่องจากนิทานเก่าน ามาแต่งบทสนทนาใหม่โดยให้คง 
เนื้อเรื่องตามนิทานเดิมไว้นั้นสามารถท าได้ไม่ยากนักเพียงแต่ครูต้องพิจารณาเลือกนิทานเรื่องเก่าที่มี
เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยความสนใจและความต้องการพ้ืนฐานและธรรมชาติโดยทั่วไปของเด็ก การ
แต่งนิทานโดยประยุกต์จากเรื่องเก่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางตอนให้ความเหมาะสม หรือเพ่ือ
สอดแทรกความรู้ความคิดที่ครูต้องการหรืออาจจะท าเพ่ือมิให้เด็กเบื่อหน่ายตัวอย่าง เช่น นิทานเรื่อง 
“กระต่ายกับเต่า ”“กระต่ายมีบ้านอยู่ติดกับเต่า กระต่ายกับเต่าเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันและเป็นเพ่ือนรัก
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กันด้วยเพราะนิสัยเหมือนกัน  คือชอบอ่านหนังสือเหมือนกันโดยเฉพาะนิทานเรื่อง “ กระต่ายกับเต่า 
” แต่กระต่ายยิ่งอ่านยิ่งเสียใจที่บรรพบุรุษตัวแพ้เต่า  ซึ่งขาสั้นกว่ากระต่ายมากต้องหาทางแก้คืนให้ได้ 
กระต่ายยิ่งอ่านยิ่งคิดที่จะขอวิ่งแข่งกับเต่าอีกทีเพ่ือแก้ตัวให้กับบรรพบุรุษ วันหนึ่งกระต่ายจึงไปท้าเต่า
วิ่งแข่งเต่าก็รับค าท้าด้วยความม่ันใจ เพราะอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ามาแล้วเหมือนกันทั้งสองจึง
ออกวิ่งพร้อมกันโดยกระต่ายวิ่งไปอีกทางหนึ่ง วิ่งไป วิ่งไป กระต่ายวิ่งไป วิ่งไป จนเจอบ้านของ
กระต่ายอีกตัวหนึ่ง กระต่ายตัวนั้นชวนกระต่ายนักวิ่งกินหัวแครอทเพ่ือเป็นการเพ่ิมพลังก่อนจะได้วิ่ง
ชนะเต่าแต่ระหว่างที่กระต่ายนักวิ่งก าลังหัวแครอทอยู่นั่นตาก็เหลือบไปเห็นทีวีก าลังฉายหนังการ์ตูน
เรื่องโปรดอยู่ทีเดียว กระต่ายนักวิ่งจึงเข้าไปดูทีวี ดูไปกินไปจนเผลอหลับคาจอทีวีนั่นเอง ส่วนเต่าก็วิ่ง
ไปอีกทาง เต่าเดินไปสักพักก็เห็นสระน้ าใสสะอาดน่าเล่นแต่เต่าก็ระลึกอยู่เสมอว่าจะไม่เถลไถลเป็นอัน
ขาดเต่าจึงว่ายน้ าข้ามไปอย่างรวดเร็วแล้วรีบเดินไปถึงเส้นชัยซึ่งมีสัตว์ทั้งหลายรอให้ก าลังใจอยู่       
เมื่อเต่าถึงเส้นชัย เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่คอยก าลังใจอยู่ต่างส่งเสียงเฮกันลั่นจนกระต่ายซึ่งหลับคาจอทีวี
อยู่ตกใจตื่นเมื่อไปถึงก็เห็นเต่ายืนยิ้มอยู่ที่เส้นชัยแล้วในที่สุดเต่าก็ชนะกระต่ายตามเดิม” 

นิทานประยุกต์เรื่องกระต่ายกับเต่าเรื่องนี้ยังคงเค้าเรื่องเดิมคือมีการแข่งขันการเดินทางและ
กระต่ายก็ยังคงประมาทเช่นเดิมแต่เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปโดยน าสิ่งที่จะชักจูงใจให้เด็กเผลอไผลคือการ์ตูน
ทีวีซึ่งเป็นของโปรดของเด็กทุกคนและมักจะเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กลืมท าการบ้านหรือไม่ยอมท างานตามที่
พ่อแม่สั่งไม่ยอมท ากิจวัตรของตนเองเมื่อถึงเวลา ฯลฯ มันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นต้นเหตุให้กระต่าย
ต้องพ่ายแพ้ ซึ่งในเรื่องเดิมกระต่ายเห็นร่มไม้อยู่ริมทาง ลมพัดเย็นสบายดี ก็เลยแวะเข้าไปนอนหลับ
เผลอไปท าให้พ่ายแพ้  

การประยุกต์นิทานใหม่ดังตัวอย่างนี้ ผู้แต่งได้หยิบยกเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเด็กความเป็นไปตัว
เด็กเองมาสอดแทรกในเรื่อง จะท าให้เด็กเข้าใจอารมณ์ของนิทานและเข้าใจตนเองมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องการของเด็กเองและเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเขาโดยตรง อย่างไรก็ตาม
การประยุกต์นิทานใหม่นั้น ครูจะต้องน านิทานเก่ามาเล่าให้เด็กฟังเสียก่อนให้รู้ว่าเรื่องเดิมเป็นอย่างไร
ใครเป็นผู้แต่งและแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ครูจะเล่าใหม่นี้ครูได้น ามาแต่งขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฝึกฝน
ให้เด็กรู้จักการเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย  

2.  การแต่งนิทานโดยการผูกเรื่องขึ้นใหม่      
การแต่งนิทานซึ่งต้องแต่งเองใหม่ท้ังหมดครูมักจะแต่งขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอนที่ 

เป็นความรู้เฉพาะเรื่องหรือเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมของเด็กโดยหลักการ ดังนี้    
2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของเรื่อง  ก่อนจะเริ่มลงมือแต่งเรื่องครูต้องตั้ง 

จุดมุ่งหมายไว้ให้ชัดเจนว่าครูแต่งนิทานครั้งนี้เพ่ืออะไรจะให้ความรู้เรื่องใดต้องการจะให้เด็กจดจ าจุด
ใดจะสร้างเสริมลักษณะนิสัยด้านใดของเด็กต้องการสร้างเสริมคุณธรรมข้อใดพฤติกรรมใดที่ก าลังเป็น
ปัญหาในห้องเรียนนั่นคือการก าหนดแก่นหรือความคิดของเรื่องขึ้นก่อน   

2.2 การก าหนดตัวละคร ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-4 ขวบ การ 
ก าหนดตัวละครจะต้องไม่มากนักและตัวละครเอกควรจะเป็นเด็กหรือสัตว์  ซึ่งอยู่ซึ่งในวัยเด็กเป็นตัว
ด าเนินเรื่องเด็กเล็กๆจะสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอก การใช้ตัวเอกเป็นผู้ด าเนินเรื่องจะท าให้เขา
สามารถติดตามและเข้าใจเนื้อเรื่องได้โดยตลอดหากใช้ตัวละครเอกเป็นสัตว์ก็ควรจะเลือกใช้สัตว์
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ธรรมดาๆที่เด็กๆรู้จักคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจ าวัน  ไม่ควรใช้สัตว์แปลกๆที่เขาไม่รู้จักหรือประเภทสัตว์
ประหลาดจากจินตนาการ  ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยากส าหรับเด็กวัยนี้  

2.3 การตั้งชื่อตัวละคร การสร้างความมีชีวิตและความสมจริงให้แก่ตัวละคร 
อีกประการหนึ่งก็คือการตั้งชื่อให้ตัวละคร  เด็กๆ ผู้ฟังนิทานจะรู้สึกคุ้นเคยกับตัวละครมากขึ้น ถ้าหาก
ตัวละครในเรื่องมีชื่อเรียก การใช้ค ารวมๆ เช่น กระต่ายตัวหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกตัวนั้น หนอน มด ชายแก่ 
ฯลฯ ซึ่งมักจะใช้นิทานอีสปนั้น มักจะไม่เป็นที่ประทับใจของเด็กๆ เท่าใดนัก เนื่องจากมันดูเหมือน
เป็นเพียงภาพรวมๆ ไม่มีชีวิตชีวา แต่ถ้าตั้งชื่อตัวละครโดยให้ชื่อเมื่อออกเสียงแล้วเป็นเสียงน่ารักน่าขัน 
นิทานเรื่องนั้นๆ ก็จะดูมีสีสันแจ่มใสชัดเจนขึ้นในความรู้สึกของเด็กๆ  เด็กๆจะจดจ าตัวละครได้ดีและ
สนใจนิทานเรื่องนั้นๆ มากขึ้น เช่น หมูตุ๊  หนอนนุ่มนิ่ม กระต่ายตุ๊กติ๊ก ปุกปุย ปุ้มปุ้ย จุ๊บจิ๊บ ฯลฯ   

2.4 การก าหนดปัญหาของเรื่องหรือเหตุการณ์ ในเรื่องส าหรับเด็กเล็กๆครู 
ควรจะก าหนดให้มีเหตุการณ์ส าคัญเพียงเหตุการณ์เดียว โดยเหตุการณ์นั้นน าไปสู่แก่นหรือสาระของ
เรื่องที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ทั้งนี้โดยค านึงความสนใจของผู้ฟังแต่ละวัยลักษณะการเกิดจินตนาการของ
เด็กแต่ละวัยและความต้องการพ้ืนฐานของเด็กๆ    การสร้างเหตุการณ์ในเรื่องให้สอดคล้องกับความ
สนใจของเด็กจะท าให้เด็กสามารถเข้าใจเรื่องได้ตลอดการมิติสัมพันธ์ในชั้นเชื่อมโยงประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน การสร้างเหตุการณ์ในเรื่องนิทานส าหรับเด็ก 3-4 ขวบ จึงต้องเป็นเรื่องที่อยู่ใน
แวดวงชีวิตประจ าวัน ถ้าจะให้มีจินตนาการบ้างก็ไม่ควรโลดโผนพิสดารมากนัก การสร้างเหตุการณ์ใน
การแต่งนิทานส าหรับเด็ก 4-6 ขวบ จึงต้องประกอบไปด้วยจินตนาการที่วิจิตรมากขึ้น เด็กวัยนี้จะไม่
สนใจเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันธรรมดา การสร้างเหตุการณ์ให้มีความลึกลับ ตื่นเต้น ประหลาด 
มหัศจรรย์ ในลักษณะผจญภัย ต่อสู้และมีลักษณะความเพ้อฝัน (Fantasy) ย่อมดึงดูดความสนใจของ
เด็กวัยนี้ได้ดีกว่าเนื้อเรื่องต่างๆ ธรรมดา    

2.5 การตั้งชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องจะต้องตั้งให้น่าสนใจและมีความหมายที่ 
สมบูรณ์เด็กสามารถเข้าใจได้ชัดเจน หนังสือที่เด็กชอบชื่อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์และชื่อเรื่องจะมีค า
ว่า “ลูก” ค าว่า “วิเศษ” รวมอยู่กับค าที่เด็กชอบ เช่น  วิเศษ  มหัศจรรย์  มโหฬาร ฯลฯ  ก็ไม่เป็นไร  
ชื่อเรื่องจะยาวหลายพยางค์หรือสั้นๆ ไม่มีผลการชอบหรือไม่ชอบของเด็กมากนักแต่มีข้อสังเกตว่าชื่อ
เรื่องที่ให้ความหมายสมบูรณ์ที่เด็กเข้าใจเด็กจะสนใจมากกว่า  เช่น  “กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ ”         
เด็กจะสนใจมากกว่าชื่อ  “ จิ๋ว”   ชื่อเรื่อง  “ยักษ์ใหญ่ใจดี” เด็กสนใจมากกว่าชื่อ “เค้าโมงสู้โลก”       
เป็นต้น        

2.6 การก าหนดบทสนทนา การแต่งนิทานโดยการบรรยายตลอดเรื่องท าให้ 
นิทานขาดความมีชีวิตชีวาลงไปการก าหนดบทสนทนาให้แก่ตัวละครจะท าให้นิทานเกิดการเคลื่อนไหว
น่าสนใจมากขึ้น ท าให้นิทานมีรสชาติและถ้อยค าสนทนาจะท าให้ผู้แต่งสามารถสอดแทรกค าสอน
ข้อคิด ข้อเตือนใจลงในนิทานได้โดยมิให้เด็กๆ รู้สึกว่าตนเองก าลังถูกสอน การแต่งนิทานที่ผู้แต่งตั้ง
หน้าตั้งตาที่จะสอนตรง ๆ ประเภทที่สรุปเรื่องในลักษณะ “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า..” มักไม่สร้าง
ความประทับใจใดๆ ให้เกิดขึ้นตรงกันข้ามถ้าหากต้องรับฟังบ่อยๆ เข้าก็จะพาลให้เกิดความเบื่อหน่าย
ได้เพราะไม่ว่าใครๆก็ไม่ชอบการถูกสอนหรือถูกว่าตรงๆ กันทั้งสิ้น    

2.7 การสอดแทรกอารมณ์ขัน ผู้แต่งนิทานควรจะศึกษาอารมณ์ขันของ 
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เด็กๆ ว่าเด็กในแต่ละวัยชอบหัวเราะขบขันในเรื่องใดบ้าง แล้วพยายามสอดแทรกเหตุการณ์หรือ
ถ้อยค าที่จะสร้างอารมณ์ขันให้แก่เด็กๆส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะมีอารมณ์ขันในการที่ได้เห็นหรือได้ฟัง
ลักษณะแปลกๆ ของตัวละครที่ผิดปรกติธรรมดา    

2.8 การจบเรื่อง นิทานส าหรับเด็กปฐมวัยปัญหาหรืออุปสรรค์ที่ก าหนดไว้ 
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างงดงามนั่นคือตัวละครเอกจะต้องได้รับชัยชนะ ได้รับความส าเร็จเอาชนะ
อุปสรรคปราบศัตรูลงได้  และตัวละครที่เป็นเด็กหรือสัตว์เล็กควรจะได้รับชัยชนะในที่สุด  การจบเรื่อง
นิทานส าหรับเด็กจะตอ้งแสดงผลการกระท าให้เห็นชัดเจน ตัวละครฝ่ายผู้ร้ายจะต้องพ่ายแพ้และได้รับ
ผลของการกระท าชั่วตัวละครที่ท าดีจะได้รับรางวัลและสิ่งดีๆ ตอบสนองให้เป็นรูปธรรม เช่น ได้รับเงิน
ทองทรัพย์สมบัติ ได้รับของขวัญ ได้เป็นคนร่ ารวย ได้กินของอร่อยๆ ได้รับความรักจากคนทั่วไป   

จากการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้แต่งนิทานหรือครูจะต้อง
ค านึงถึงความสนใจ ความต้องการพ้ืนฐาน ลักษณะการเกิดจินตนาการของเด็กปฐมวัยตลอดจนระดับ
ความสามารถทางภาษาพิถีพิถันในการก าหนดตัวละคร เหตุการณ์ บทสนทนาของเรื่องทั้งในช่วง     
การเริ่มต้นเรื่อง การด าเนินเรื่องและการจบเรื่องโดยเน้นจุดส าคัญอยู่ที่การสร้างอารมณ์สนุกสนาน 
สร้างความสุขและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามให้สั่งสมอยู่ในจิตส านึกของเด็ก เพ่ือการก้าวไปถึงการยกระดับ
จิตใจขึ้นสู่ระดับจิตเหนือส านึกหล่อหลอมจิตวิญญาณให้เป็นมนุษย์ที่งดงามด้วยคุณธรรมและเปี่ยมสุข 
  

ความสนใจและความต้องการในการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ  

ความเหมาะสมของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย จ าเป็นต้องค านึงถึงความสนใจการรับรู้ และ
ความสามารพตามวัยของเด็กเป็นส าคัญ จึงยังเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเริ่ม
รับรู้นิทานจากภาพที่มองเห็น และเสียงที่ได้ยิน โดยรู้ความหมายไปทีละเล็กละน้อย จนสามารถเชื่อ
โยงภาพและค าบอกเล่าที่ได้ยินตลอดจนจ าเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่น าไปสู่การอ่านตัวหนังสือได้อย่าง   
มีความหมายต่อไป 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ  

สุชา จันทร์เอม (2523: 116 – 118) กล่าวว่า ความตั้งใจเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ เนื่องจากบุคคลไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกัน หากเด็กมีความ
สนใจหรือตั้งใจที่จะรับรู้ก็มักจะเห็นหรือได้ยินสิ่งนั้นก่อนหรือชัดเจนกว่าสิ่งอ่ืนๆ สิ่งที่ มีผลต่อความ
ตั้งใจและความสนใจของเด็กแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งเร้าภายนอก และสิ่งเร้าภายใน  

1. สิ่งเร้าภายนอก คุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอกที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก ได้แก่ 
  1.1 ของที่มีขนาดใหญ่ เช่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าป้าย
โฆษณาขนาดเล็ก 

 1.2 ระดับความเข้มหรือความหนักเบาของสิ่งเร้า เช่นเสียงที่ดังชัดเจนก็จะได้รับ
ความสนใจมากกว่าเสียงที่เบาๆ  

 1.3 การกระท าซ้ า ๆ จะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าการท าเพียงครั้งเดียว  
 1.4 การเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนระดับ สิ่งเร้าที่เคลื่อนที่ไปมาจะดึงดูดความ สนใจได้

ดีกว่าสิ่งเร้าที่อยู่นิ่งๆ  
 1.5 การตัดกัน (contrast) สิ่งเร้าที่มีการตัดกันมากจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า  
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 1.6 สี สีที่เกิดจากช่วงคลื่นยาว เช่น สีแดง สีเหลือง จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าสี
ที่มีช่วงคลื่นสั้น เช่น สีม่วง สีฟ้า  

2. สิ่งเร้าภายใน ความสนใจในการเรียนรู้บางครั้งก็เกิดจากสิ่งเร้าภายใน ได้แก่  
 2.1 ความสนใจชั่วขณะ ได้แก่ ความสนใจที่มีอยู่ในขณะนั้น เช่น นักกีฬาที่ ก าลังจะ

ถูกปล่อยตัวจะมีความสนใจฟังสัญญาณมากกว่าฟังเสียงเชียร์หรือเสียงจากภายนอกอ่ืนๆ  
 2.2 ความสนใจที่ติดเป็นนิสัย คือ ความสนใจเดิมที่เด็กมีอยู่ เด็กจะเริ่มมีความพร้อม

ที่จะเลือกสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความสนใจเดิมของตน ความสนใจมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ 
(Norman, 1969 อ้างถึงในรัตนา เพทายบรรลือ 2528: 4-5) ได้แก่  

1. ความจ ากัด (limitation) หมายถึงจ านวนสิ่งเร้าที่อินทรีย์สามารถสนใจได้ในเวลาหนึ่ง 
เพราะอินทรีย์ไม่สามารถสนใจต่อสิ่งเร้าทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ จากการศึกษาพบว่าจ านวนสิ่งเร้า
ที่อินทรีย์จะสนใจในเวลาหนึ่งๆ ได้นั้น มี 2 ลักษณะ คือ เป็นกระบวนการอนุกรม (serial process) 
โดยอินทรีย์สามารถสนใจต่อสิ่งเร้าใดๆ อย่างต่อเนื่องได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น การฟังคู่สนทนา 
การอ่านหนังสือ เป็นต้น ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นกระบวนการคู่ขนาน (parallel process) โดย
อินทรีย์สามารถสนใจต่อสิ่งเร้าใดๆ อย่างต่อเนื่องได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ด้วยความจ ากัด
ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ความต่อเนื่องของสิ่งเร้าแต่ละอย่างลดน้อยลงด้วย เพราะต้อง
หันเหความสนใจอยู่ตลอดเวลา  

2. การเลือกสนใจ (selectivity) หมายถึงการเลือกสนใจในสิ่งเร้า เนื่องจากสิ่งเร้าทุกอย่างไม่
สามารถผ่านเข้าไปในความสนใจของอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมดได้ ความจ ากัดของความสนใจจึงท าให้มี
สิ่งเร้าเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความสนใจในขณะที่สิ่งเร้าอ่ืนๆ ก็จะถูกละเลยไป การที่อินทรีย์
เลือกสนใจต่อสิ่งเร้าแต่ละอย่างอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จากการศึกษาพบว่าอินทรีย์จะให้ความ
สนใจกับสิ่งเร้าที่แปลก ใหม่ มีการเคลื่อนไหว มีสีสัน มีความขัดแย้งกับประสบการณ์เดิม เป็นต้น 
 กระบวนการเลือกสนใจนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นอินทรีย์ให้รับรู้สิ่งต่างๆ เมื่อสิ่งเร้ามา
กระทบให้อินทรีย์เกิดความรู้สึก อินทรีย์จะเลือกสนใจสิ่งเร้านั้นหรือไม่จะเป็นไปตามกระบวนการ
เลือกสนใจ ถ้าอินทรีย์สนใจต่อสิ่งเร้านั้นก็จะเกิดการรับรู้โดยการสังเกตและพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งเร้านั้น 
การที่อินทรีย์มีช่วงความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานก็จะท าให้อินทรีย์ได้สังเกตและพิจารณาเพ่ือรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งนั้นได้มากขึ้น ต่อจากนั้นสิ่งที่อินทรีย์รับรู้ก็จะเข้าสู่ความจ าระยะสั้น (short – term 
memory) และถ้ามีการทบทวนอยู่เสมอๆ ก็จะสามารถเก็บข้อมูลนั้นให้อยู่ในความจ าระยะยาว 
(short – term memory) และเกิดเป็นการเรียนรู้ได้ในที่สุด (Kaplan 1980 อ้างถึงใน อุบล เวียง
สมุทร: 38) การมีใจจดจ่อต่อข้อมูลอย่างเอาใจใส่ จะท าให้เด็กจ าได้ดีขึ้น การมีสมาธิที่จะเพ่ิม ความ
สนใจส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดูแลให้สมองของเรามีสุขภาพดีและท างานได้ดี แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นผล
มาจากอ านาจความตั้งใจ (will power) ของเด็กด้วย (วิทยากร เชียงกูล 2547: 158) การเพ่ิมช่วง
ความสนใจให้เด็กมีความส าคัญมาก เนื่องจากผู้เรียนในวัยนี้มีช่วงความสนใจสั้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 
2539: 13) เด็กสามารถจดจ่อ ตั้งอกตั้งใจฟังเวลาที่สอนสิ่งใหม่ได้นานหากมีการเลือกกิจกรรมที่เด็กท า
ได้และสนใจท า ก าหนดเวลาท ากิจกรรมและค่อยๆ เพ่ิมเวลาและความยากของงาน (ลั ดดา เหมาะ
สุวรรณ และคณะ 2547: ภาคผนวก ง) สมองไม่อาจให้ความสนใจกับทุกๆ เรื่องในขณะเดียวกัน ดั้ง
นั้นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจ น่าเบื่อหน่าย จึงไม่มีใครจ าได้ (ธัญญา ผลอนันต์ และคณะ 2545: 226) เมื่อ
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รับรู้ข้อมูลมาแล้วก็จะลืมไป ข้อมูลจึงไม่ถูกบันทึกไว้ในความจ าระยะยาว ประมวญ ดิคคินสัน (2527: 
13) กล่าวว่า สาเหตุที่บุคคลลืมสิ่งต่างๆ เนื่องจากขาดความสนใจและเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการที่
บุคคลจะจ าสิ่งใดได้อย่างคงทนต้องมีความสนใจเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นอย่างจริงจัง ความสนใจของบุคคล
จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการ หรือพัฒนาจากขั้นตอนต่าง ๆดังนี้(Charles. 1972 : 3-32 อ้างถึงใน 
สุนทรียา ค าหาญสุนทร 2547: 43) 

ขั้นที่ 1 มีความพอใจ บุคคลจะมีความพอใจต่อสิ่งใดนั้นในทางจิตวิทยาถือว่าจะต้องเกิดจาก
สิ่งเร้าที่เหมาะสมมาเร้าประสาทสัมผัส ได้แก่ เสียง แสง กลิ่น สัมผัส เป็นต้น การที่ครูก าหนดวิธีการ
เร้าได้อย่างเหมาะสม จะท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์ จึงถือว่าเป็น
วิธีการเร้าที่ดี ท าให้เกิดความพอใจต่อกิจกรรมได้ ดังนั้นในขั้นนี้จึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่ครูจะต้อง
วางแผนและก าหนดวิธีการอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับบทเรียนและสถานการณ์การจัด
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 

ขั้นที่ 2 มีความมุ่งมั่น เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจากความพอใจ เมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็
มุ่งม่ันที่จะท าในสิ่งที่เอาใจใส่หรือตั้งใจ เช่น ยอมรับ เป็นสุข ต้องการปฏิบัติจับต้อง เป็นต้น  

ขั้นที่ 3 มีความสนใจ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลกระท ากิจกรรมที่มุ่งมั่น ซ้ า ๆ ด้วยความสุข 
ความพอใจ สรุปได้ว่ากระบวนการของความสนใจเกิดจากความพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดการ
ยอมรับ มุ่งม่ันที่จะท าสิ่งนั้นซ้ า ๆ ด้วยความสุข วิธีสร้างความสนใจของเด็ก 

เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 57 - 59) ได้กล่าว คือ การเลือกนิทานที่จะเล่าให้เด็กฟังนั้น      
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และความสามารถที่จะแยกแยะเลือกนิทานให้เหมาะสมกับ
ความสนใจและความต้องการของเด็ก  

เด็กวัยระหว่าง  4 - 6 ปี จะให้ความสนใจกับตัวเองน้อยลงหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว
มากขึ้น แต่ความสนใจของเด็กในวัยนี้ยังเป็นระยะสั้นเท่านั้น  ค ากลอนที่มีค าคล้องจอง  เช่น เพลง
กล่อมเด็ก ค าทายที่ประลองปัญญา นิทานที่เป็นน าประพันธ์สัมผัสคล้องจอง เด็กๆ จะชอบมาก เช่น 
หนูมี กับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมีมีตุ๊กตาหมา หนูมามีตุ๊กตาหมี เป็นต้น นอกจากนี้ วัยเด็กยังชอบ 
นิทานที่ตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกเป็นสัตว์พูดได้ เช่น หมาป่าพูดได้คุยกับหนูน้อยหมวกแดง  เป็นต้น 
นิทานที่เหมาะสมและควรเล่าให้เด็กฟังนั้น ควรเป็นนิทานที่เปลี่ยมด้วยคุณค่าทางเนื้อหาได้อรรถรส 
รูปแบบการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพ ยกระดับสติปัญญาและจิตใจ
ในทางที่ดี นิทานที่เล่าให้เด็กฟังนอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ผู้เล่ามีส่วนอย่าง มากในการน าเสนอให้
นิทานเรื่องนั้นมีความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีแง่มุม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่จะ
เล่าให้เด็กฟัง ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานปากเปล่า นิทานวาดไปเล่าไป และลีลาการเล่านิทานจะต้อง
ส่งผลให้ผู้ฟังหรือเด็กๆ เห็นภาพพจน์และเกิดความสนุกสนาน ประทับใจ   

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2547) ได้แบ่งความสนใจ การรับรู้และความสามารถตาม
วัยของเด็กเป็นส าคัญ ดังนี้ 

เด็กอายุ 0 - 1 ปี  
นิทานที่เหมาะสมในวัยนี้ ควรเป็นหนังสือภาพที่เป็นภาพเหมือนรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ สิ่งของใน

ชีวิตประจ าวัน และเขียนเหมือนภาพของจริง มีสีสวยงาม ขนาดใหญ่ชัดเจน เป็นภาพเดี่ยวๆที่มี
ชีวิตชีวา ไม่ควรมีภาพหลัง หรือส่วนประกอบภาพที่รกรุงรัง รูปเล่มอาจท าด้วยผ้าหรือพลาสติก หนา
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นุ่มให้เด็กหยิบเล่นได้ เวลาเด็กดูหนังสือภาพ พ่อแม่ควรชี้ชวนให้ดูด้วยความรัก เด็กจะตอบสนอง
ความรักของพ่อแม่ด้วยการแสดงความพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและหนังสือภาพจึงส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกด้วย 

เด็กอายุ 2 - 3 ปี 
เด็กแต่ละคนจะเริ่มชอบต่างกัน แล้วแต่สภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดู การเลือกหนังสือนิทานที่

เหมาะกับเด็กวัยนี้ ควรเป็นหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพที่เด็กสนใจ ไม่ควรบังคับให้เด็กดูแต่หนังสือ
ที่พ่อแม่ต้องการให้อ่าน หนังสือที่เหมาะสม ควรเป็นภาพเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สัตว์ สิ่งของ    เด็ก
เล็กในช่วงนี้ มีประสาทสัมผัสทางหูดีมาก หากมีประสบการณ์ด้านภาษา และเสียงที่ดีในวัยนี้ เด็กจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและดนตรีได้ดี โดยเฉพาะช่วง        อายุ 2 - 4 ปี เด็กมีความสนใจ
เสียงและภาษาท่ีมีจังหวะ เด็กบางคนจ าหนังสือที่ชอบได้ทั้งเล่ม    จ าได้ทุกหน้า ทุกตัวอักษร เหมือน
อ่านหนังสือออก เด็กอายุ 3 ปี มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เข้าใจเรื่องเล่าง่ายๆ ชอบ
เรื่องซ้ าไปซ้ ามา ดังนั้น หากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีในช่วงเวลานี้ จะเป็นพื้นฐานในการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน ของเด็กในอนาคต 

เด็กอายุ 4 - 5 ปี 
  เด็กวัยนี้มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็นสิ่ง รอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมว่าสิ่งนี้มาจากไหน ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
เรื่องสมมุติ นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็นนิทานที่เป็นเรื่องที่ยาวขึ้น แต่เข้าใจง่าย ส่งเสริม
จินตนาการ และอิงความจริงอยู่บ้าง เนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตาม มีภาพประกอบที่มีสีสันสดใส
สวยงาม มีตัวอักษรบรรยายเนื้อเรื่องไม่มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควรใช้ภาษาง่ายๆ การอ่าน
นิทานให้เด็กฟัง พร้อมกับชี้ชวนให้เด็กดูภาพ ในหนังสือประกอบ จะเป็นการสร้างจินตนาการ 
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของพลังเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ  
หากเด็กพบว่าเด็กชอบหนังสือเล่มใดเป็นพิเศษ ก็จะให้พ่อแม่อ่านซ้ าไปมาทุกวันไม่เบื่อ ดังนั้นพ่อแม่
ควรอดทนเพ่ือลูก เด็กบางคนจ าข้อความในหนังสือได้ทุกค า แม้ว่าจะมีค าบรรยายยาว ได้ทั้งเล่ม ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์มากต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก 

พรใจ สารยศ (2548: 106 – 107) กล่าวว่า นิทานมีความส าคัญและให้ประโยชน์ต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติชองเด็กปฐมวัยอย่างมาก นิทานช่วยพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูด ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และจินตนาการแก่เด็ก ทั้งยังฝึกสมาธิให้เด็กรู้จัก
ส ารวมใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านหนังสือและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กไปพร้อมกัน ความสนใจ การรับรู้ และความสามารถตามวัยของเด็ก
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การฟังนิทานของเด็กเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเด็กจะเริ่มรับรู้นิทานจาก
ภาพที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยิน โดยค่อยๆ รู้ความหมายไปทีละน้อยจนสามารถเชื่อมโยงภาพและค า
บอกเล่าที่ได้ยิน ตลอดจนจดจ าเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่น าไปสู่การอ่านหนังสือได้อย่างมีความหมาย
ต่อไป ความสนใจนิทานของเด็กแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้  

1. ความสนใจของเด็กอายุ 0 –1 ปี เด็กวัยนี้จะสนใจฟังเสียงที่อยู่รอบตัวรู้จักหันหาเสียง  
2. ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 1 – 2 ปี เด็กวัยนี้เริ่มหยิบจับสิ่งของไว้ในมือได้มั่นคง รู้จัก

เป็นพูดเป็นค าๆ ในใจ ฟังคนพูดและเรื่องเล่าต่างๆ มีความสนใจสั้น ชอบท าอะไรซ ้าๆ นิทานที่
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เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็นหนังสือภาพหรือเรื่องสั้น นิทานที่มีภาพประกอบที่ชัดเจนมีชนาดใหญ่ มี
เนื้อเรื่องที่เก่ียวกับตัวเด็กเอง เกี่ยวกับครอบครัว หรือสัตว์เลี้ยง  

3. ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 2 – 4 ปี เด็กวัยนี้ชอบฟังเรื่องราวที่เป็นเรื่องในชีวิตจริง 
ชอบฟังค าคล้องจอง กลอนกล่อมเด็ก นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็นนิทานที่เป็นร้อยกรอง
ส าหรับเด็กมีภาพประกอบที่มีรายละเอียดไม่มากนัก มีสีสันสดใสน่าสนใจ 

ประไพศรี ปานเพ็ชร (2551) ได้แบ่งความสนใจนิทานของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 0 - 1 ปี เด็กวัยนี้จะสนใจฟังเสียงที่อยู่รอบตัว รู้จักหันหาเสียง

ที่ได้ยิน ชอบมองสิ่งเคลื่อนไหวไปมา มีการเลียงเสียงที่ได้ยิน นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็น
หนังสือภาพที่เป็นภาพเขียนง่ายๆ มีสีสันสดใส ขนาดใหญ่และชัดเจนเป็นภาพเดี่ยวๆ ที่ดูมีชีวิตชีวา 
รูปเล่มอาจท าด้วยผ้าหรือพลาสติกหนาหนุ่ม ให้เด็กหยิบเล่นได ้

ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 1 - 2 ปี เด็กวัยนี้เริ่มหยิบจับสิ่งของไว้ในมือได้มั่นคง รู้จักพูด
เป็นค าๆ สนใจฟังคนพูดและเรื่องเล่าต่างๆ แต่มีความสนใจสั้นมาก ชอบค าอะไรซ้ าๆ นิทานที่เหมาะ
กับเด็กวัยนี้ควรเป็นหนังสือภาพหรือเรื่องสั้น นิทานที่มีภาพประกอบที่ชัดเจนมีขนาดใหญ่ มีเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวกับตัวเด็กเอง เกี่ยวกับครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือสัตว์เลี้ยงรูปเล่มท าด้วยกระดาษหนาขนาด
พอมือเด็กจับได้ 

ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 2 - 4 ปี เด็กวัยนี้ชอบฟังเรื่องราวใกล้ตัว เด็กสนใจเรื่องที่เป็น
เรื่องในชีวิตจริงชอบฟังค าคล้องจอง / กลอนกล่อมเด็ก นิทานที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ควรเป็นนิทานที่เป็น
บทร้อยกรองส าหรับเด็ก มีภาพประกอบที่มีรายละเอียดไม่มากนัก มีสีสันสดใสน่าสนใจ รูปเล่มอาจมี
ขนาดใหญ่ข้ึนพอมือเด็กจับ ท าด้วยกระดาษหนา 

ความสนใจนิทานของเด็กอายุ 4 - 6 ปี เด็กวัยนี้ชอบอยากรู้อยากเห็นสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหน ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ เริ่มเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเป็นนิทานที่เป็นเรื่องสั้น เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตาม มีตัวละครเอกเพียงตัวเดียว 
และตัวละครร่วมอีก 2- 3 ตัว มีภาพประกอบที่มีสีสันสดใสสวยงาม มีตักอักษรบรรยายเนื้อเรื่องไม่
มากจนเกินไป และมีขนาดใหญ่สมควรใช้ภาษาท่ีง่ายๆ 

Ebook friendly ( อ้างอิงเพ่ิมเติม : เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้. .ก่อนใช้ “หนังสือภาพ” กับลูก 
(manager.com) ได้แบ่งความสนใจหนังสือของเด็กปฐมวัยดังนี้ 

เด็กอายุ 3-18 เดือน หนังสือที่เหมาะ คือ หนังสือบทกวีเพราะๆ , หนังสือที่มีภาพสัตว์ ผัก 
ผลไม้ รถ ให้มีสีสันที่สดใสแต่ต้องเหมือนจริงแต่จะมองเป็นเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่ง ที่เป็นทรงสีเหลี่ยม
ที่มีภาพติดอยู่แถมเปิดได้อีกต่างหาก และเด็กจะรู้สึกสนุกมากเข้าไปอีกเมื่อไปพบเจอรูปในหนังสือไม่
ว่าจะสัตว์หรือสิ่งของที่เค้าเคยเห็นในชีวิตจริง และช่วงนี้เด็กก็จะสนใจฟังเสียงและภาษาที่มีจังหวะอีก
ด้วย 

เด็กอายุ 2-3 ปี หนังสือที่เหมาะ คือ นิทานก่อนนอน และหนังสือรูปภาพ 
ช่วงนี้เด็กจะเริ่มมีความชอบของหนังสือแตกต่างกันแล้วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ        

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ควรเลือกหนังสือที่เด็กสนใจไม่ใช่ที่เราสนใจ เพราะหนังสือภาพที่ให้ดูมันไม่ใช่
ต าราเรียนแต่มันคือความสุขของลูกนะครับ และที่ส าคัญมากคือในช่วง 3 ขวบ เป็นช่วงที่มีการ
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พัฒนาการทางภาษาอย่างมากมาย และเริ่มที่จะมีจินตนาการสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็น 
หากลูกวัยนี้มีประสบการณ์ทางภาษาที่ดี (วรรณกรรม) และภาพที่ดี (ศิลปกรรม) จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ในการสร้างนิสัยรักการอ่านในอนาคตได้ 

เด็กอายุ 4-6 ปี หนังสือที่เหมาะ คือ หนังสือแนวแฟนตาซี, นิทานเกี่ยวกับนางฟ้า หรือนิทาน
ที่แฝงด้วยบทเรียนทางด้านศีลธรรม ช่วงนี้เด็กจะอยู่ในวัยสร้างพ้ืนฐานทางด้านจินตนาการสร้างสรรค์ 
เด็กจะรู้จักวาดภาพในจินตนาการ เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากในหนังสือ ซึ่งจะกลายเป็นพลัง เรียนรู้
จากการอ่านหนังสือในอนาคต หากเด็กไม่มีประสบการณ์ในการฟัง รับรู้ และวาดภาพจินตนาการเอง 
รู้จักแต่วิธีประสมอักขระ และอ่านหนังสือออกตามตัวอักษร เด็กอ่านหนังสือออกก็จริง แต่อ่านไม่
เข้าใจลึกซ้ึง โดยช่วงนี้เด็กจะพยายามค้นหาหนังสือที่ตัวเองชอบสุดๆ แล้วมาให้พ่อแม่อ่านให้ฟังซ้ าไป
ซ้ ามาเป็นเดือนเลยก็มี  เด็กบางคนจดจ าค าบรรยายอันยาวเหยียดได้ทั้งเล่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก
ต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก ประสบการณ์นี้ เด็กจะไม่ได้รับในโรงเรียน แม้แต่ในชั่วโมงสอน
ภาษาก็สอนเด็กไม่ได้ลึกซึ้งฝังใจเหมือนภาษาของหนังสือภาพนิทาน 

สมใจ บุญอุรพีภิญโญ (2539: 7 - 8) กล่าวว่า การเลือกนิทานที่จะน ามาเล่าให้เด็กฟัง       
ควรค านึงถึงอายุและความสนใจของผู้ฟัง เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4 - 6 ปี จะสนใจตัวเองน้อยลง 
เริ่มสนใจภายนอกมากขึ้น  มีอารมณ์รักสนุก  ชอบฟังนิทานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสัตว์พูด
ได้  นิทานส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายประเภท เช่น นิทานที่เล่นค า เล่นเสียงจังหวะค านิทานที่มีค า
คล้องจอง มีค าซ้ าๆ กันที่น่าฟังนิทานที่กระตุ้นจินตนาการและตอบสนองให้เด็กได้แสดงท่าทางนิทาน
ที่รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของเด็กและให้ความเห็นอก เห็นใจ หนังสือที่น ามาเล่านั้นควรมี
ภาพประกอบที่ชัดเจน สีสันสวยงามและเสนอภาพที่สะท้อนความคิดของเด็กในทางท่ีดีงาม ระยะเวลา
ในการเล่า ในระยะแรกควรใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที    

จากความสนใจและความต้องการในการฟังนิทานของผู้ฟังวัยต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า      
ความเหมาะสมของนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องค านึงถึงความสนใจการรับรู้และ        
ความสามารถตามวัยของเด็กเป็นส าคัญจึงยังเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเริ่ม
รับรู้นิทานจากภาพที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยิน โดยรู้ความหมายไปทีละเล็กละน้อย จนสามารถเชื่อโยง
ภาพและค าบอกเล่าที่ได้ยินตลอดจนจ าเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่น าไปสู่การอ่านตัวหนังสือได้อย่างมี
ความหมายต่อไป 

 

องค์ประกอบของการแต่งและการเขียนนิทาน 

องค์ประกอบของการแต่งและเขียนนิทาน เรื่องเล่าสืบต่อกันมา เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด 
กล่าวกันว่านิทานมีก าเนิดพร้อม ๆ กับครอบครัวของมนุษยชาติ มูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นจริง แล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพ่ิมเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริง 
กลายเป็นนิทานไปการเขียนนิทาน เป็นการเขียนจากจินตนาการ ผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียน 
โดยเขียนให้สนุกและมีคุณค่าแก่ผู้อ่าน ดังนั้นองค์ประกอบของการแต่งและการเขียนนิทานจึงมี
ความส าคัญเพ่ือให้เห็นแนวทางการแต่งและการเขียนดังต่อไปนี้ 

สิริพักตร์ แจ้งไพร (2557 ออนไลน์)  ได้เสนอองค์ประกอบการเขียนนิทานดังนี้  
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1.   แนวคิดหรือแก่นของเรื่อง หรือสารัตถะของเรื่อง แนวคิดของเรื่องนิทานมักเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐาน ง่ายไม่ลึกซึ้งนัก เช่น แนวคิดเรื่องแม่เลี้ยงข่มเหงลูกเลี้ยง การท าความดีจะ
ได้ผลดีตอบสนอง 

 2.   โครงเรื่องของนิทาน มักจะสั้น กะทัดรัด เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นลักษณะเรื่องเล่า
ธรรมดา โดยด าเนินเรื่องไปตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง 

 3.   ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว เพราะเป็นเรื่องสั้น ๆ จะน่าอ่านกว่าเรื่องยาวๆ ตัวละครอาจ
เป็นคน สัตว์ เทพเจ้า นางฟ้า  มนุษย์ อมนุษย์  ฯลฯ 

4.   ฉาก  เป็นภาพจินตนาการท่ีผู้เขียนสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
5.   ถ้อยค าหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกันควรใช้ภาษาที่กะทัดรัดเข้าใจง่าย

สนุกสนานชวนติดตาม 
6.   คติชีวิต นิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการปลูกฝัง

คุณธรรมแก่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่อง
เตือนใจผู้อ่านด้วย 

จากองค์ประกอบของการแต่งนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้แต่งและ
เขียนนิทานจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักๆ คือ แนวคิดหรือแกนของเรื่องมักเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน ง่ายไม่ลึกซึ้งนัก เช่น แนวคิดเรื่องแม่เลี้ยงข่มแหงลูกเลี้ยง การท าความดีจะได้ผลดีตอบสนอง        
โครงเรื่องของนิทาน มักสั้น กะทัดรัด เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว ความสนใจ 
ความต้องการพ้ืนฐาน ลักษณะการเกิดจินตนาการของเด็กปฐมวัยตลอดจนระดับความสามารถ     
ทางภาษาพิถีพิถันในการก าหนดตัวละคร เหตุการณ์ บทสนทนาของเรื่องทั้งในช่วง การเริ่มต้นเรื่อง 
การด าเนินเรื่องและการจบเรื่องโดยเน้นจุดส าคัญอยู่ที่การสร้างอารมณ์สนุกสนาน สร้างความสุขและ
สอดแทรกสิ่งที่ดีงามให้สั่งสมอยู่ในจิตส านึกของเด็ก เพ่ือการก้าวไปถึงการยกระดับจิตใจขึ้นสู่ระดับจิต
เหนือส านึกหล่อหลอมจิตวิญญาณให้เป็นมนุษย์ที่งดงามด้วยคุณธรรมและเปี่ยม 
 

ขั้นตอนแต่งและการเขียนนิทาน 

การเขียนนิทานก็เหมือนกับการท างานอย่างอ่ืนที่ต้องมีการวางแผนและท าอย่างเป็นขั้นตอน  
จึงจะท าให้การเขียนนิทานราบรื่นและประสบความส าเร็จ  

วิริยะ สิริสิงห์ (2524) ยังได้สรุปข้อควรค านึงส าหรับการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก มีหลาย
ประการดังนี้ 

1.  บทน าต้องเร้าใจผู้อ่าน อยากให้อ่านเรื่อง 
2.  ตัวละครต้องมีชีวิตชีวา มีค าพูดที่เป็นธรรมชาติ 
3.  ต้องมีการกระท าท่ีจะด าเนินเรื่องไปสู่เป้าหมาย โดยมีเหตุการณ์ตามล าดับไปสู่จุดสุดยอด 

ซึ่งตรงกับเป้าหมายนั้น 
4.  ต้องมีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาที่ตัวเอกต้องประสบ ตัวเอกจะแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้

กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนหนึ่งคนใด ด้วยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
5.  ต้องสร้างความตื่นเต้นระทึกใจให้แก่ผู้อ่านตลอดเวลาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะจบลง

อย่างไร 



159 
 

 

 

6.  ต้องถึงจุดสุดยอด คือ จุดเด่นที่สุด แล้วต้องจบทันที เพราะผู้อ่านพอใจแล้ว 
กล่อมจิตต์ พลายเวช. (2526: 105) ได้แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้  
1.  ก าหนดจุดประสงค์ ต้องการน าเสนออะไรแก่ผู้สอนและกลุ่มเป้าหมายคือใคร 
2.  วางโครงเรื่อง และตรวจสอบความเหมาะสม 
3.  ลงมือเขียนตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ 
4.  ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและโครงเรื่อง 
5.  แก้ไขปรับปรุง 
6.  ตรวจทางงานเขียนทั้งหมดแล้วน าเสนอผลงาน 
สิริพักตร์ แจ้งไพร (2557 ออนไลน์) ขั้นตอนการเขียนนิทาน การเขียนนิทานก็เหมือนกับการ

ท างานอย่างอ่ืนที่ต้องมีการวางแผนและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจึงจะท าให้การเขียนนิทานราบรื่น
และประสบความส าเร็จ  ขั้นตอนการเขียนนิทานมีดังนี้ 

1.  ก าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการน าเสนออะไรแก่ผู้สอน  และกลุ่มเป้าหมายคือใคร 
2.  วางโครงเรื่องและตรวจสอบความเหมาะสม 
3 . ลงมือเขียนตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ 
4.  ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและโครงเรื่อง 
5 . แก้ไขปรับปรุง 
6. ตรวจทางงานเขียนทั้งหมดแล้วน าเสนอผลงาน 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2527: 12-21) ได้เสนอขั้นตอนการท าหนังสือนิทานส าหรับเด็ก ดังนี้ 
ขั้น 1 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการท าหนังสือเด็ก โดยศึกษาจากต ารา เอกสารต่าง ๆ         

การอบรม สัมมนา ศึกษาจากหนังสือส าหรับเด็กที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เป็นต้น 
ขั้น 2 เขียนโครงเรื่อง (Plot) จะท าให้ทราบว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร พร้อมกับบอกแกน

ของเรื่อง เพ่ือจะได้ทราบว่าหนังสือเด็กเรื่องนั้นมีแกนของเรื่องอย่างไร แล้วจึงคิดผูกเป็นเรื่องง่าย ๆ 
ไม่ซับซ้อน 

ขั้น 3 เนื้อเรื่องย่อ คือ การเขียนเนื้อเรื่องย่อ ๆ ของเรื่องที่จะแต่งขึ้นมา ท าให้ผู้อ่านทราบได้
ว่าเนื้อเรื่องนี้ มีเนื้อเรื่องย่อเกี่ยวกับอะไร ซึ่งจะละเอียดกว่าโครงเรื่อง 

ขั้น 4 เขียนบทสคริปต์ (Script) คือ การน าเรื่องราวที่ได้จากโครงเรื่องมาเขียนบอก ขั้นตอน
ของเนื้อเรื่องและรูปภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดวางภาพและรูปเล่ม ของหนังสือตั้งแต่หน้าปก
จนถึงหน้าสุดท้าย 

ขั้น 5 การท าดัมมี่ (Dummy) คือ การท าหนังสือจ าลองของหนังสือที่จะท าขึ้นมา โดยท า
รายละเอียดจากบทสคริปต์มาเขียนและวาดรูปหรือท าสัญลักษณ์แทนรูป เป็นการทดลองก่อนที่จะ
พิมพ์เป็นเล่ม เพ่ือดูความเหมาะสม 

ขั้น 6 การท ารูปเล่ม (Format) คือ การท าหนังสือจริง ๆ ได้แก่ การวาดภาพ ค าบรรยาย
รวมทั้งการวางหน้า การจัดภาพ (layout) ของหนังสือให้เหมาะสม โดยดูจากดัมมี่ ส าหรับขนาดของ
รูปเล่มมีหลายขนาดที่นิยมคือ ขนาดเล็ก13 ซม.×18.5 ซม. หรือ 16 หน้ายก ขาดกว้าง 14.6 ซม.× 
21ซม. หรือ 16 หน้ายกใหญ่ ลักษณะของรูปเล่มมี 2 ลักษณะ คือ แบบแนวตั้งและแบบแนวนอน 
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ขั้น 7 การตั้งชื่อเรื่อง ต้องน่าสนใจ น่าติดตามอ่าน โดยอาศัยการพิจารณาจาก เนื้อเรื่อง ใน
การสร้างหนังสือท่ีดีส าหรับเด็ก ผู้สร้างต้องการวางแผนที่ดีเพราะจะช่วยให้หนังสือ ที่จัดท าขึ้นมีคุณค่า 
น่าอ่านชวนติดตาม ตลอดจนจูงใจให้เด็กรักการอ่านยิ่งข้ึน 

ถวัลย์ มาศจรัส (2539, หน้า41-47) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการเขียนหนังสือนิทาน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ปัจจุบันสอนกลุ่มประสบการณ์อะไร 
ขั้นที่ 2 จะเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไร 
ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องอะไร (แล้วตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้) 

1.  เขียนท าไม เพ่ืออะไร 
2.  เนื้อหาเป็นอย่างไร 
3.  สาระที่ได้คืออะไร 
4.  รูปแบบการเขียนเป็นอย่างไร (ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง) 

ขั้นที่ 4 หาข้อมูลจากที่ไหน 
ขั้นที่ 5 วางแผนการเขียนไว้อย่างไร 
ขั้นที่ 6 จะลงมือเขียนเมื่อไร และก าหนดจะให้แล้วเสร็จเมื่อได 
ขั้นที่ 7 ลงมือเขียน 
รัชนี แก่นวิชัย (2539) ได้เสนอเทคนิคการแต่งนิทานไว้ดังนี้ 
1.  แต่งเรื่องที่มีแนวคิดสอนใจ 
2.  ผูกเรื่องแบบแนบเนียน มีเหตุผล 
3.  ตัวละครเป็นคนดี 
4.  เรื่องต้องมีการเคลื่อนไหว ไม่ซ้ าซากจ าเจ 
5.  ใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.(2542) ขั้นตอนการเขียนหนังสือเล่มเล็ก 
ขั้นที่ 1  ขั้นการวางโครงเรื่อง  การสร้างตัวละคร ก าหนดฉาก  ก าหนดโครงเรื่อง ลองเล่าให้

เด็กๆ ฟัง แล้วจึงก าหนดความยาวของเรื่อง 
ขั้นที่ 2  การลงมือเขียนตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดรายละเอียดไว้ แล้วตั้งชื่อเรื่อง  หลังจาก

นั้นลองทบทวนดูชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรอ่านเพ่ือตรวจหา
ข้อผิดพลาด เพ่ือแก้ไขปรับปรุงจนพอใจและดีที่สุด 

 ขั้นที่ 3  การจัดท ารูปเล่ม  การจัดเตรียมกระดาษ กว้างยาวเท่าไร ตามขนาดของรูปเล่มที่
ผู้เขียนก าหนดขึ้น แล้วลงมือวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า ตามที่เขียนเรื่องไว้ ให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่องทีละหน้า โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ของเรื่องจนจบเรื่อง จากนั้นเป็นขั้นตอนของการลงสี ก่อน
การลงสีควรตรวจดูภาพที่วาดประกอบเรื่องว่า ภาพที่วาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ 

การจัดท าส่วนประกอบของหนังสือ ดังนี้ ปกหน้า ปกใน ค าน า ค าชี้แจง ค ารับรองของ
ผู้บริหาร คณะผู้จัดท า บรรณานุกรมและปกหลัง  การเข้าเล่ม ให้เรียงล าดับดังนี้  ปกหน้า ปกใน ค า
น า ค าชี้แจง เนื้อเรื่อง ค าอธิบายศัพท์ท้ายบท ค ารับรองผู้บริหาร คณะผู้จัดท า บรรณานุกรม ปกหลัง 

จากการขั้นตอนการแต่และเขียนนิทานที่เด็กชอบดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า เมื่อรู้จักลักษณะ
ของหนังสือที่เด็กชอบตามสมควรแล้วผู้จัดท าหนังสือส าหรับเด็ก ควรได้รู้จักลักษณะและองค์ประกอบ
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ของหนังสือส าหรับเด็ก ซึ่งก็คล้ายกับหนังสือบันเทิงคดี โดยทั่วไปที่ต้องมีลักษณะสมเหตุสมผล เนื้อ
เรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น เหมาะสมกับวัยและควรสร้างความรู้สึกชื่นชม ยินดี สงสาร เพ่ือสร้างอารมณ์
ร่วมให้เกิดขึ้นกับผู้อ่าน ตัวละครถึงจะมีคุณลักษณะเด่นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง และที่ส าคัญหากมี
การเสนอปัญหาให้ขบคิด หนังสือนั้นจะเป็นที่ชื่นชมของเด็กมาก 

 

ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ 

วิปเปิล (Whipple. 1953 : 262-269) ได้ศึกษาและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความสนใจภาพ
ของเด็กไว้ดังนี้    

1. ภาพที่แสดงการเคลื่อนไหว ได้รับความสนใจสูง    
2. ภาพที่ได้รับความสนใจ ล้วนเป็นภาพที่ไม่ละเอียดซับซ้อน มีจุดสนใจ    
3. ภาพสี ได้รับความสนใจมากกว่าขาว-ด า    
4. ภาพขนาดใหญ่ ได้รับความสนใจมากกว่าภาพขนาดเล็ก   
5. หนังสือที่มีภาพประกอบมาก ได้รับความสนใจมากกว่าหนังสือที่มีภาพประกอบน้อย   
6. ภาพที่มีเนื้อหาตรงกับหัวเรื่อง ได้รับความสนใจมากกว่าภาพที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับหัวเรื่อง   
7. ภาพที่แสดงการผจญภัย น่าตื่นเต้น ได้รับความสนใจสูง    
จากการวิจัยสรุปได้ว่า นิทานประกอบภาพนั้นมีความส าคัญต่อเด็กมาก เนื่องจากช่วยกระตุ้น

ให้เด็กเกิดความสนใจเพ่ิมพูนความคิด จินตนาการ เร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย    

บันลือ พฤกษะวัน  (2534 : 73)  แบ่งชนิดของภาพที่ใช้ประกอบหนังสือส าหรับเด็กประเภท 
ใหญ่ๆ  ได้ดังนี้     

1.   ภาพเขียน อันได้แก่ ผลงานของช้างฝีมือ หรือผู้ใดผู้หนึ่งเขียนขึ้น      
1.1   ภาพสเกตซ์ (Sketch) ภาพลายเส้นหยาบๆ แสดงให้เห็นเค้าโครงสร้าง 

ของสิ่งนั้นๆ เมื่อระบายสีลงไปย่อมช่วยให้ภาพเหล่านั้น เป็นภาพที่เด่นชัดช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
การอ่านได้ง่ายขึ้นภาพ ประเภทนี้นอกจากจะช่วยการอ่านแล้วยังท้าทายให้เด็กอยากลองวาด  เพราะ
เห็นว่าเป็นภาพง่ายสามารถท าได้ไม่ยาก     

1.2 ภาพการ์ตูน เป็นภาพที่คงลักษณะจุดเด่นของตัวละครไว้ส่วนหนึ่ง และการ 
แสดงออก ในรูปแบบของความรู้สึกนึกคิด ความมีชีวิตชีวาช่วยให้เด็กผู้อ่านเข้าใจอาการนั้นๆ  ได้ดีทั้ง
ยังช่วยสร้างเสริม จินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี    

2.  ภาพถ่าย ใช้เทคนิคการถ่ายภาพจากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง เพื่อต้องการให้เด็กผู้อ่านได้
มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆได้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง   (Authentic)  เช่น 
สถานที่ คน สัตว์ ที่อยู่ไกลตัวเด็กเล็กมากๆ เด็กไม่เคยพบเห็นภาพเหล่านี้  การถ่ายภาพหรือใช้
ภาพถ่ายในหนังสือ ย่อมให้ประสบการณ์ที่เสมือนความจริงทั้งยังสามารถที่จะแสดงให้เห็นภาพ
ทิวทัศน์สภาพแวดล้อมจริงได้ดีแต่ โดยมากภาพถ่ายมักจะใช้ในหนังสือแบบเรียนมากที่สุด  หนังสือ
อ่ืนๆ มักใช้น้อยในเมื่อไม่สามารถจะหานักเขียนที่ดีได้ก็มักจะใช้ภาพประเภทนี้     

3.  ภาพไดอะแกรมหรือแผนผัง (Diagram) เป็นภาพแสดงให้เห็นสิ่งที่กล่าวถึงอย่างย่นย่อ 
สามารถช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านได้ ดี ใช้แสดงการเดินทาง สถานที่  ต าแหน่ง และ   
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ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ดี เช่น แผนที่แสดงการเดินทางของมาร์โคโปโลไปเมืองจีน แผนผังแสดง
พระราชวังโบราณ และอ่ืนๆ ช่วยในการเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ได้ดี ตลอดจนสามารถน าไปใช้
ในการเขียนแบบแปลนการวางผัง งานและอ่ืนๆได้ดี ไดอะแกรมดังกล่าวมักจะเน้นในเรื่องของทิศและ
ความสืบเนื่องความสัมพันธ์ของสิ่งต่างที่ กล่าวถึง   

ธวัช  ตราชู (2532 : 52-53) แบ่งลักษณะของภาพประกอบตามวิธีการผลิตได้เป็ 4 ประเภท 
คือ    

1.  ภาพถ่าย คือ ภาพที่ได้จากการถ่ายรูปด้วยกล้อง ภาพถ่ายที่จะน ามาลงพิมพ์ประกอบตัว
เรียงพิมพ์ ควรจะมีการจัดองค์ประกอบที่ดีการให้แสงเงา ตลอดจนการจัดกรอบอันจะท าให้ได้
ภาพถ่ายที่มีทั้ง คุณลักษณะที่อธิบายเรื่องราว และช่วยตกแต่งสิ่งพิมพ์ให้สวยงามชวนดูยิ่งขึ้น    

2.  ภาพเขียน คือ ภาพที่เขียนขึ้นด้วยหมึกและสีต่างๆ มีรูปร่างลักษณะต่างๆ ตามที่     
ออกแบบ อาจเป็นภาพเหมือน ภาพจินตนาการภาพที่เกิดจากการสเกตซ์ ภาพการ์ตูนเป็นแผนภาพ 
แผนสถิติ หรือกราฟ ฯลฯ ซึ่งใช้ส าหรับน าลงพิมพ์ประกอบตัวเรียงพิมพ์ที่เหมาะสม จ าเป็นต้องใช้เพ่ือ
บรรยายหรือ อธิบายเรื่องราวและช่วยตกแต่งสิ่งพิมพ์ให้สวยงามซึ่งการเขียนภาพ ประกอบโดยทั่วไป
ท าได้ 2 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 ภาพวาดเส้น (Drawing) คือภาพที่เขียนด้วย ดินสอ ปากกา พู่กัน     
วิธีที่ 2 ภาพระบายสี (Painting ) คือ ภาพที่สร้างข้ึนโดยใช้สีโปสเตอร์ สีน้ า สีฝุ่น  

สีน้ ามัน เป็นต้น    
3.  ภาพปะติด (Collage) คือ ภาพที่ได้จากการน าภาพหรือวัสดุส าเร็จรูป เช่น กระดาษสี 

เศษผ้า วัสดุเหลือใช้ ฯลฯ มาประกอบเข้าด้วยกันหรืออาจเขียนตกแต่งเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดภาพที่
ต้องการ    

4.  ภาพพิมพ์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นจากการท าแบบพิมพ์ แล้วน าไปพิมพ์เป็นภาพออกมาด้วยวิธี
ต่างๆกัน เช่น ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์อ่ืนๆ เพ่ือสร้างสรรค์เป็นแบบต่างๆเหมือนกับภาพเขียน   

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นิทานประกอบภาพมีลักษณะแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ ภาพเขียน 
ภาพการ์ตูน ภาพถ่าย ภาพไดอะแกรม ภาพปะติด และภาพพิมพ์ที่มีลักษณะของภาพแตกต่างกัน 
ออกไป ในแต่ละประเภทรวมถึงการน าไปใช้งาน 
 

ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 
รัถพร ซังธาดา (2531 : 44-45) ได้เขียนเกี่ยวกับภาพประกอบที่ดีในหนังสือส าหรับเด็กควรมี 

ลักษณะดังนี้  
1. ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กควรเป็นภาพเขียนมากกว่าเป็นภาพถ่าย เพราะภาพ 

เขียน ผู้เขียนภาพสามารถเขียนภาพประกอบเรื่องได้อย่างกว้างขวาง เก็บรายละเอียด และเน้น
บางส่วนที่ต้องการได้ดีกว่าภาพถ่าย อีกทั้งภาพเขียนมีความสวยงามน่าสนใจให้จินตนาการ และ
อารมณ์ขันได้ดีกว่า ภาพถ่าย  

2.  ภาพประกอบจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  
3.  ภาพประกอบที่ดีเมื่อเด็กดูแล้วสามารถที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี  
4.  ภาพประกอบที่ดีสามารถเล่าเรื่องในตัวของมันเอง  
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5.  ภาพประกอบมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวอยู่ในภาพประกอบที่ดีดูแล้วต้องให้ความรู้สึก
ก่อให้เกิดจินตนาการที่แปลกใหม่เป็นภาพที่ให้อารมณ์ขัน  

6.  ควรมีภาพประกอบทุกหน้าในหนังสือส าหรับเด็กเล็ก  
7.  ขนาดของภาพส าหรับเด็กเล็กควรใช้ภาพขนาด 3/4 ของหน้ากระดาษ ตัวอักษร 1/4 

ของหน้ากระดาษ และลดขนาดของภาพให้เล็กลงเมื่อเด็กโตขึ้นตามล าดับ เช่น เด็กระดับป. 3-4 อาจ
ใช้ภาพ ขนาด 1/2 ของหน้ากระดาษ และตัวอักษร 1/2 ของหน้ากระดาษ  

8. การให้สีภาพ ควรให้สีสดใสสวยงาม เพราะเด็กชอบภาพสีมากกว่าภาพขาวด า       
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กชอบภาพที่ใช้สีสดใสประเภทแม่สี  โดยไม่ค านึงถึงรายละเอียดและ       
ความเป็นจริง เช่น ชอบภาพวาดสีแดง สีเขียว เป็นต้น เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะชอบสีที่ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติ และความเป็นจริงมากขึ้น เรื่อยๆ ตามล าดับ  

9.  เป็นภาพง่ายๆ ขนาดใหญ่และชัดเจนไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดในภาพมากนักโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเด็กเล็ก  

10.  ภาพจะต้องถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะส าหรับเด็กเล็กภาพไม่ควรจะให้ 
ขาดหาย เช่น ภาพคนไม่ควรใช้ครึ่งตัว เพราะเด็กเล็กไม่สามารถท่ีจะเข้าใจภาพที่ขาดหายครึ่งตัวได้    

จากที่กล่าวสรุปได้ว่า หนังสือนิทานประกอบภาพมีความส าคัญต่อเด็กอย่างยิ่งสัดส่วนของ 
ภาพและเนื้อเรื่องขึ้นอยู่กับวัยของเด็ก ยิ่งเด็กอายุน้อยจ าเป็นต้องใช้ภาพมาก หากเด็กอายุมากภาพที่
ใช้จะน้อย หนังสือนิทานประกอบภาพ ที่ดีจะช่วยให้เด็กเข้าใจ เนื้อเรื่องของนิทานได้อย่างดีและ
รวดเร็ว 
 

สรุป  
การแต่งและการเขียนนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยครูจะต้องค านึงถึงความสนใจ   ความต้องการพ้ืนฐาน 
และต้องศึกษาข้อมูลจากงานเอกสารและแหล่งต่าง ๆหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือจะได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ มาเป็นแนวทางส าหรับพัฒนาในการแต่งและการเขียนนิทานที่มีคุณภาพและน่าสนใจ 
โดยจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญในการแต่งและการเขียนนิทาน คือ การก าหนดจุดประสงค์ว่า
ต้องการน าเสนออะไรแก่ในการแต่งนิทาน  และกลุ่มเป้าหมายคือใคร เพ่ือที่จะวางโครงเรื่องให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะลักษณะการแต่งและการเขียนนิทานส าหรับเด็กจะไม่
เหมือนหนังสือทั่วๆ ไปที่วางขายตามท้องตลาด นิทานส าหรับเด็กจะต้องมุ่งเป้าไปในการเสริมทักษะ
แลให้เกิดจินตนาการของเด็กปฐมวัยตลอดจนระดับความสามารถทางภาษา  และจะต้องพิถีพิถันใน
การก าหนดตัวละคร เหตุการณ์  บทสนทนาของเรื่องทั้งในช่วงการเริ่มต้นเรื่อง การด าเนินเรื่องและ
การจบเรื่องโดยเน้นจุดส าคัญอยู่ที่การสร้างอารมณ์สนุกสนาน   เมื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปคือการ
ตรวจสอบความเหมาะสมถึงจะลงมือเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้ หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและโครงเรื่อง เพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุง ตรวจทางงาน
เขียนทั้งหมดแล้วน าเสนอผลงาน ดังนั้นการแต่งและการเขียนนิทานจึงเป็นการสร้างความสุขและการ
สอดแทรกสิ่งที่ดีงามให้สั่งสมอยู่ในจิตส านึกของเด็กผ่านนิทาน เพ่ือการก้าวไปถึงการยกระดับจิตใจขึ้น
สู่ระดับจิตเหนือส านึกหล่อหลอมจิตวิญญาณให้เป็นมนุษย์ที่งดงามด้วยคุณธรรมและเปี่ยมสุข 
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ค าถามท้ายบทที่  5 

  

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัย
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายถึงการประยุกต์นิทาน พอสังเขป 
2. จงบอกองค์ประกอบของการแต่งนิทานมีอะไรบ้าง 
3. จงวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความสนใจและความต้องการฟังนิทานของ

ผู้ฟังวัยต่างๆ 
4. จงวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้พัฒนาการด้านภาษาถดถอย 
5. จงบอกขั้นตอนการแต่งและการเขียนนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 

6. จงอธิบายถึงชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

หุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถท า 

1.   อธิบาย สรุปประวัติและความเป็นมาของหุํนได๎ 
1. บอกความหมายของหุํนได๎ 
2. อธิบายและวิพากษ์ความส าคัญของหุํนส าหรับเด็กปฐมวัยได๎ 
3. อธิบายและจ าแนกลักษณะของหุํนแตํละประเภทได๎ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ประวัติความเป็นมาของหุํน 
2. ความหมายของหุํน 
3. ความส าคัญของหุํน 
4. ประเภทของหุํน 
5. การสร๎างหุํน 
6. บทสรุป 
7. ค าถามท๎ายบท 
8. เอกสารอ๎างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายน าเนื้อหาสาระส าคัญ ประวัติ ความหมาย ความส าคัญของหุํน อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น ด๎วย Microsoft Power Point 

2. บรรยาย อธิบายและวิพากษ์ความส าคัญของหุํนส าหรับเด็กปฐมวัยแตํละประเภท 
3. แบํงกลุํมๆละ 6 คน ศึกษาตัวอยํางหุํนแตํละประเภทและชมวีดีทัศน์การเชิดหุํนทั้งใน 

ประเทศและตํางประเทศและอภิปรายซักถามรํวมกันเกีย่วกับการเชิดหุํนในสถานการณ์ตํางๆ 
4. แบํงกลุํมๆละ 6 คน ฝึกวิเคราะห์และจ าแนกหุํนและเลือกนิทานที่เหมาะกับการแสดงหุํน  

สรุปเป็นเอกสารกลุํมละ 1 เรื่อง 
5. น าเสนอผลการวิเคราะห์จ าแนกหุํนและเลือกนิทานที่เหมาะกับการแสดงหุํน สรุปเป็น 

เอกสารกลุํมละ 1 เรื่อง 
6. ค าถามท๎ายบทที่ 6 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ 

1. การน าเสนอด๎วย Microsoft Power Point 
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2. ตัวอยํางหุํน และ อุปกรณ์การผลิตหุํนประเภทตําง ๆ 
3. วีดีทัศน์การเชิดหุํนทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
4.  เอกสารประกอบการสอน 
5. ต ารา งานวิจัย บทความหรือหนังสือเรียนที่เก่ียวกับนิทานและหุํนส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. สื่อที่ใช๎ประกอบการเลํานิทาน 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร๎างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ชมคลิปการแสดงหุํนในตํางประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=M2KJdfKYvys 
https://www.burakucmru.blogspot.com/2012/01/blog-post.html 

6. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห๎องสมุดประชาชน  
 

การวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 

1. อธิบาย สรุปประวัติและ
ความเป็นมาของหุํนได๎ 
2. บอกความหมายของหุํนได๎ 
3. อธิบายและวิพากษ์
ความส าคัญของหุํนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได๎ 
4.อธิบายและจ าแนกลักษณะ
ของหุํนแตํละประเภทได๎ 

1.การน าเสนอหน๎าชั้นเรียนการ
อภิปรายซักถามแสดงความ
คิดเห็น  
2. แบบฝึกหัดท๎ายบท 
3. ตรวจใบงานท๎ายบทเรียน
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
4. สังเกตการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมกลุํมในชั้นเรียนและ
รํวมกันอภิปราย/การมาเรียน/ 
ความสนใจ 
 

1. สรุปประวัติและ
ความหมายเของหุํนได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80% 
3. อธิบายและวิพากษ์
ความส าคัญของหุํนส าหรับ
เด็กปฐมวัยได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 80% 
4.อธิบายและจ าแนกลักษณะ
ของหุํนแตํละประเภทได๎ 
 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80% ได๎ 
5.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต๎องร๎อยละ 80% 

 

 

 

 

http://www.incredibleyears.com/
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บทท่ี 6 
หุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

บทน า 
หุํนเป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่ให๎ความสนุกสนานเพลิดเพลินแกํคนทุกเพศทุกวัยตั้งแตํ

โบราณและในหลายประเทศถือวําการแสดงหุํนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ในบางสังคมหุํนถูกน ามาใช๎
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ จากชํวงเริ่มต๎นซึ่งจะเป็นเพียงหุํนที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติงํายๆ เชํน ไม๎แกะสลัก ดินเหนียวปั้น หญ๎าฟาง ผลไม๎ หนังสัตว์ ฯลฯ  จนกระทั่งปัจจุบัน   
การสร๎างหุํนได๎มีการประดิษฐ์คิดค๎นจัดสร๎างอยํางละเอียดซับซ๎อนพิสดาร      มีกลไกเทคโนโลยีตํางๆ 
มากมายชํวยให๎หุํนมีชีวิตชีวามีรูปลักษณ์หลากหลาย ตั้งแตํรูปรํางขนาดเล็ก นํารักเหมาะส าหรับเด็ก
ไปจนกระทั่งรูปรํางแปลกประหลาดใหญํโตมโหฬารใช๎ประกอบการแสดงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ ตลอดจนวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์และวงการธุรกิจอยํางกว๎างขวางและคํอนข๎างประสบ
ความส าเร็จเป็นอยํางสูงไมํด๎อยไปกวําสื่อประเภทอ่ืนๆ จนสามารถจะกลําวได๎วําหุํนเป็นงานศิลปะที่
เป็นวัฒนธรรมสากลซึ่งวิวัฒนาการควบคูํมากับอารยธรรมของมนุษย์ ในวงการศึกษาได๎เป็นที่ยอมรับ
กัน ทั่วไปแล๎ววําหุํนเป็นสื่อการสอนที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งในกระบวนการพัฒนาเด็ก แม๎วํายุคหนึ่งเคย
คิดกันแตํเพียงวําหุํนเป็นสื่อศาสนาและความบันเทิงเทํานั้น เมื่อได๎มีการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู๎
และการรับรู๎ของเด็กแล๎วนักการศึกษาตํางยอมรับวําภายใต๎บรรยากาศของความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การรับรู๎และการเรียนรู๎ของเด็กๆ จะหยั่งรากลึกลงไปตั้งแตํจิตส านึก(Concious) จิตใต๎
ส านึก (Sub-Concious) ตลอดจนจิตเหนือส านึก (Super- Conscious) ของเด็ก การใช๎หุํนเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนจึงเป็นการสื่อสารส าหรับกระบวนการรับรู๎และเรียนรู๎ที่ไมํควรจะถูก
มองข๎ามอีกตํอไปดังเนื้อหาที่จะเสนอในบทตํอไปนี้ 
 

ประวัติความเป็นมาของหุ่น 

การแสดงหุํนจะมีมาแตํครั้งใดไมํปรากฏลักฐานชัดเจนนักเทําที่ มีการค๎นพบหลักฐานเกําแกํที่
ปรากฏ ในบางสมัยมีความเจริญรุํงเรืองเป็นที่นิยม บางสมัยก็ซบเซาลงไปและเป็นที่นําสังเกตวําการ
แสดงหุํนมีอยูํกระจายทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออก นักวิชาการหลายทํานได๎สรุปไว๎เป็น
แนวทางเพ่ือการศึกษาและนําสนใจดังนี้      

ศักดา ปั้นแหนํงเพชร (2520 :10 ) ได๎สรุปวําการเลํนหุํนนั้นเริ่มมีในประเทศจีนแล๎วจึง
แพรํหลายสูํประเทศตํางๆ ในเอเชียรวมทั้งอินเดียด๎วย หลังจากนั้นประเทศตํางๆ ในยุโรปจึงได๎รับการ
ถํายทอดศิลปะการเลํนหุํนนี้ไปอีกชั้นหนึ่ง การสันนิษฐานดังกลําวไมํมีหลักฐานยืนยันชัดเจนอาศัยแตํ
เพียงเรื่องที่เลําถํายทอดกันด๎วยปากโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับศิลปวัฒนธรรมอยํางอ่ืนๆ ที่ได๎รับ
จากอิทธิพลอารยธรรมของจีน ศิลปะบันเทิงประเภทหุํนในประเทศทางตะวันออกปรากฏหลักฐาน
เกําแกํที่สุดที่มีการค๎นพบ คือ ประมาณ  300- 400 ปี  ที่ผํานมา เมื่อพิจารณาอายุของการค๎นพบ
หลักฐานก็สามารถจะพูดได๎วํา  การเลํนหุํนของประเทศตะวันตกและตะวันออกเกิ ดขึ้นในชํวงระยะ
เดียวกันนั่นเอง คือ ประมาณศตวรรษท่ี  16-17    
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ในประเทศญี่ปุ่น การเลํนหุํนนําจะเกิดขึ้นไลํเลี่ยกับการแสดง “ละครโน” ( NO  DRAMA)  
และการแสดงคาบูกิ ( KABUKI)  เนื่องจากได๎มีการค๎นพบตัวหุํนในโรงละครโนและคาบูกิในศตวรรษที่ 
17 หุํนที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นเรียกกันวํา บุนรากุ มีลักษณะสูงใหญํเป็นหุํนเชิดมือที่สูงถือ 3-4 ฟุต 
วิธีเชิดจะต๎องใช๎คนถึง 3 คนเชิด โดยทั้งคนและตัวหุํนจะปรากฏบนเวทีพร๎อมๆ กัน  และแบํงสํวนการ
เชิดหุํนที่เป็นสํวนหัว แขนและขาแยกกันรับผิดชอบแตํการเชิดจะต๎องสอดคล๎องประสานกันเป็นอยําง
ดี การเชิดหุํนจึงจะดูแนบเนียนเป็นธรรมชาติ ผู๎เชิดท าหน๎าที่เฉพาะการเชิด มีคนเลําเรื่องและดนตรีอยูํ
ข๎างเวที นักเชิดหุํนบุนรากุต๎องใช๎เวลาฝึกฝนอยูํนานหลายๆ ปีจึงจะสามารถแสดงไดก๎ารเชิดหุํนบุนรากุ
เป็นศิลปะข้ันสูงประจ าชาติที่สร๎างความภาคภูมิใจให๎เชํนเดียวกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ 

เยาวนุท ศรีวิชัย (2544) ได๎กลําวถึงประวัติความเป็นมาของหุํนไว๎ดังนี้ 
การแสดงหุํนในหลายประเทศแตํหลักฐานที่เกําแกํที่สุดที่พบ ได๎แกํ ภาพเขียนในผนังสุสาน

อียิปต์โบราณในปีรามิดเมื่อ 3000 ปีกํอนคริสต์ศักราช ประเทศทางตะวันตกที่มีวัฒนธรรมเกําแกํ เชํน 
ประเทศกรีกโบราณ พบวํา มีละครหุํนเป็นมหรสพเพ่ือความบันเทิง โดยพบหลักฐานในบันทึกของ    
อพูโลอูส (Apleius) อริสโตเติล(Aristotle) โฮราชี (Horace) พลาโต (Plato) และซีโนโฟน 
(Xenophon) ซึ่งเป็นนักปราชญ์ในยุคนั้นได๎บันทึกถึงมหรสพหุํนไว๎เป็นหลักฐานวําการจัดแสดงสํวน
ใหญํเป็นการแสดงเรื่องราววรรณกรรม และตลกโบกฮาภายหลังจากจักรวงศ์โรมันลํมสลายไปแล๎ว 
มหรสพก็ยังเป็นเครื่องบันเทิงของหมูํคนในประเทศแถบตะวันตกเรื่อยมา  

ในระหวํางยุคกลางของยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 1–10 เป็นยุคที่มีความเชื่อถือในศาสนา
รุนแรง การแสดงหุํนจะเน๎นหนักในเรื่ องราวของศาสนา ยุ คที่ ละครหุํนรุํ ง เรื่ องที่ สุ ดคือ                    
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 16–17 แถบประเทศอิตาลี ในชํวงนี้เองได๎มีคณะแสดงหุํนชาวอิตาเลี่ยนชื่อ      
ฟัลซีเนลลา (Fuldinella) ออกตระเวณแสดงเข๎าไปจนถึงประเทศอังกฤษ และได๎รับความนิยมมาก ซึ่ง
คนสํวนใหญํรู๎จักการแสดงของคณะนี้ดีในนามของ “พ้ันซและจูดี้” (Punch and Judy Show) ที่เป็น
เชํนนี้ก็เพราะวําผู๎ดูนิยมชมชอบตัวเอกฝ่ายชาย ซึ่งชื่อ Punch และตัวเอกฝ่ายหญิงชื่อ Judy คณะนี้
นับได๎วําเป็นรากฐานการแสดงหุํนของประเทศยุโรปด๎วย  

ในซีกโลกตะวันออกมีหลักฐานเกําแกํเกี่ยวกับมหรสพหุํนเป็นต านานของประเทศจีนอยูํ        
2 เรื่อง ซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท ได๎ค๎นคว๎าและบักทึกไว๎ในหนังสือ การละเลํนของไทย เรื่องแรก
เกิดข้ึนในสมัยพระเจ๎าบูเต๎ สํวนเรื่องตํอมาในสมัยพระเจ๎าฮ่ันโกโจ (เลําปัง)  

หุํนไทยที่นิยมเลํนมาตั้งแตํโบราณเป็นมหรสพหลักฐานเกําแกํค๎นคว๎าได๎ในขณะนี้เป็นบันทึก
ของเอกอัครราชทูตผู๎มีอ านาจเต็มแหํงพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 ประเทศฝรั่งเศส ชื่อลาลูแบร์ได๎เขียนเป็น
จดหมายเหตุไว๎วํา “หุํนกระบอกในประเทศสยามนั้นเป็นใบ๎ไมํออกเสียง หุํนกระบอกที่มาจากประเทศ
ลาวนั้นยังมีคนดูมากกวําประเทศสยามอีก แตํไมํวําจะเป็นหุํนกระบอกของชาติสองประเทศนี้ตํางก็
เป็นมหรสพพ้ืน ๆ ไมํขึ้นหน๎าขึ้นตาในประเทศด๎วยกันทั้งคูํ ลาลูแบร์เข๎ามาเมืองไทยตั้งแตํสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ราว ๆ ปี พ.ศ. 2230 ก็พอสรุปได๎วําหุํนไทยเรานั้นมีขึ้นแล๎วตั้งแตํสมัยกรุงศรี
อยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งอาจกลําวได๎วําเคยมีขึ้นกํอนหน๎านั้นแล๎วแตํก็ไมํมี
หลักฐานปรากฏแนํชัดจึงไมํอาจยืนยันได๎วํามีขึ้นกํอนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หุํนที่เลํนกันใน
สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงตอนต๎นรัตนโกสินทร์เรียกกันวําหุํนใหญํหรือหุํนหลวง อยํางที่เอาไปเขียน
จิตรกรรมฝาผนัง และจากการบันทึกในจดหมายเหตุตําง ๆ พบวําหุํนแบบแรกที่เป็นของไทยเรามี
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ขนาดใหญํและสูงประมาณ 1 เมตร  หน๎าโขนสามารถถอดเปลี่ยนได๎ มีสายโยงส าหรับชักให๎อวัยวะ
ตําง ๆ เคลื่อนไหวได๎ นิยมเลํนเรื่องละครในวรรณคดีและเลํนกันเฉพาะวางที่หลวงจัดขึ้น  

หุํนแบบตํอมาคือหุํนเล็กแบบกรมพระราชวังบวรวีเศษไชยชาญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โดยอาศัยรูปแบบจากหุํนของจีน คือมีขนาดเล็ก สูงประมาณฟุตเศษ ๆ  มีกลไก
แบบหุํนหลวงลักษณะของการท าหุํนมีความประณีตมากทั้งในเรื่องเครื่องประดับตัวหุํนและกลไก
ภายใน กลําวคือมีสายร๎อยส าหรับชักให๎หุํนเคลื่อนไหวอวัยวะตําง ๆ ถึง 16 สาย        

หุํนที่มีเลํนในแบบตํอมาคือ หุํนกระบอก ซึ่งเป็นหุํนที่มีลักษณะเดํนคือ มีไม๎กระบอกส าหรับ
จับถือในตัวหุํนสูงประมาณฟุตเศษ ๆ ไมํมีขามีแตํผ๎าคลุม หรือเสื้อทรงกระสอบ มีมือติดกัน มีด๎ามไม๎
ส าหรับเชิดมือให๎รํายร าตามจังหวะ ลีลา หุํนกระบอกนี้เองที่แพรํหลายจนติดปากชาวบ๎านท าให๎เรียก
หุํนทุกชนิดที่น ามาจัดแสดงวําหุํนกระบอกไปหมด  

นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวยังมีหุํนอีกแบบ คือ หุํนละคร
เล็ก ซึ่งมีขนาดมือโตกวําหุํนกระบอกเล็กน๎อย ฝีมือในการจัดท าไมํประณีตเรียบร๎อยเทําหุํนเล็กของ
กรมราชวังบวร แตํก็มีสํวนประกอบครบเหมือนหุํนเล็กของกรมราชวังบวร พอสรุปตามหลักฐาน
อ๎างอิงได๎วําหุํนของไทยเราแบํงออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  

 
1. หุํนหลวงหรือหุํนใหญํ  

 

 
 

ภาพที่ 6.1 หุํนหลวงหรือหุํนใหญํ 
ที่มา : http://www.thaipost.net/?q=node/36656 

 
หุํนหลวงหรือหุํนใหญํ เป็นการแสดงละครหุํนของไทยประเภทหนึ่ง ที่มีมาตั้งแตํสมัยอยุธยา

จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และเลิกเลํนเมื่อปลายรัชกาลที่ 5 ลักษณะของหุํนหลวงมีความสูงประมาณ    

http://www.thaipost.net/?q=node/36656
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1 เมตร เครื่องแตํงกายของหุํนหลวงคล๎ายกับเครื่องแตํงกายของโขนหรือละคร การเชิดหุํนหลวงยืน
เชิดด๎วยคนคนเดียว 

2. หุํนเล็กหรือหุํนของกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.2 หุํนของกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญ 
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/14/entry-1 

 
เป็นหุํนที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัชกาลที่ 5 

สร๎างข้ึน มี 2 ชนิด คือ หุํนจีนและหุํนไทย หุํนทั้งสองชนิดเป็นหุํนขนาดเล็กสูงประมาณ 1 ฟุต 
               1.  หุํนจีน มีลักษณะเป็นหุํนมือตระกูลฮกเกี้ยนเครื่องแตํงกายของหุํนเลียนแบบ

เครื่องแตํงกายของงิ้ว แตํเป็นถุงผ๎าส าหรับคลุมมือ มีขาและเท๎า ใช๎นิ้วเชิดบังคับให๎เคลื่อนไหว 
               2.  หุํนไทย มีลักษณะผสมระหวํางหุํนจีนและหุํนหลวง คือ มีขนาดเทําหุํ นจีน 

แตํใช๎เครื่องแตํงกายและกลไกบังคับแบบหุํนหลวง 
3.  หุํนละครเล็ก  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.3 ลักษณะของหุํนละครเล็ก 
ที่มา : https://sites.google.com/site/natysalahunlakhrlek/laksna-khxng-hun-

lakhr-lek 

http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/14/entry-1
https://sites.google.com/site/natysalahunlakhrlek/laksna-khxng-hun-lakhr-lek
https://sites.google.com/site/natysalahunlakhrlek/laksna-khxng-hun-lakhr-lek
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หุํนละครเล็ก เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย ม.ร.ว. เถาะ ได๎ประดิษฐ์ขึ้นมาเลียนแบบหุํนของ
นายเหนํงที่อยูํหัวเมืองเหนือ แล๎วตั้งคณะหุํนกระบอกเพ่ือออกเลํนทั่วไปจนได๎รับความนิยม ลักษณะ
ของหุํนประกอบด๎วยไม๎กระบอกยาวประมาณ 9 นิ้ว หัวหุํนทุกหัวจะต๎องมีแกนไม๎ตํอจากคอหุํนลงมา
ส าหรับเสียบกับไม๎กระบอกซ่ึงเป็นล าตัวของหุํน เครื่องแตํงกายของหุํนคล๎ายกับโขนและละคร 
4.  หุํนกระบอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.4 หุํนกระบอก 

ที่มา : http://www.chakrabhand.org/website/puppet.html 
 
เป็นการแสดงละครหุํนที่เกิดข้ึนหลังหุํนกระบอกลักษณะของหุํนมีความสูงประมาณ 1 เมตร 

มีล าตัวแขนขา และแตํงตัวเหมือนละครจริง การเชิดหุํนในลักษณะเดียวกับหุํนกระบอกใช๎ผู๎เชิดเพียง
คนเดียว 

ประวัติและความเป็นมาของหุํนดังกลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา หุํนได๎มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดทั้ง
ในทางด๎านที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมประจ าชาติ มีความส าคัญทางศาสนาและเป็นมหรสพที่ให๎
ความบันเทิงแกํผู๎ที่ชม การแสดงการแสดงหุํนจะมีมาแตํครั้งใดไมํปรากฏหลักฐานชัดเจนนัก เทําที่มี
การค๎นพบหลักฐานเกําแกํที่ปรากฏ คือ ภาพเขียนการเลํนหุํนในพีระมิดของอียิปต์ ซึ่งมีอายุประมาณ 
3,000 ปีกํอนคริสตกาลและยังได๎มีการค๎นพบหุํนในหลุมฝังศพของกรีกโบราณตั้งแตํชํวง 800 ปีกํอน
คริสตกาลและจากหลักฐานในงานเขียนของนักปราชญ์โบราณ อาทิ อริสโตเติล เพลโตและคนอ่ืนๆ 
กลําวถึงความนิยมในมหรสพประเภทหุํนสายวํามีมาประมาณ 400 ปีกํอนคริสตกาล ซึ่งนิยมเรื่องราว
ในวรรณกรรมและเรื่องตลกขบขันตํางๆ จากการที่นักโบราณคดีได๎ส ารวจพบตัวหุํนในซากปรักหักพัง
ของเมืองโบราณหลายๆ  แหํงเป็นลักฐานชี้บํงให๎เห็นวําได๎มีการแสดงหุํนอยูํในหลายๆประเทศของโลก
ทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก เมื่ออ านาจแหํงอาณาจักรโรมันเสื่อมลงในศตวรรษที่ 5 นักแสดง
หุํนได๎กระจัดกระจายรํอนเรํกันออกไปทั่วยุโรป และน าการแสดงของพวกเขาออกไปแสดงท าให๎
มหรสพชนิดนี้เป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย    
 

http://www.chakrabhand.org/website/puppet.html
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ความหมายของหุ่น         
หุํนเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่ท าขึ้นเพ่ือเลียนแบบคน  สัตว์ สิ่งของ และสิ่งกํอสร๎าง

ผู๎ทรงคุณวุฒิหลายทําน ได๎ให๎ค าจ ากัดความและอธิบายความหมายของหุํน ไว๎เป็นแนวทางเพ่ือ
การศึกษาและนําสนใจดังนี้ 

จีระประภา บุณยนิตย์ (2522 : 1)  กลําวถึงหุํนไว๎วํา หุํน คือ มรดกทางศิลปะอยํางหนึ่งที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแตํโบราณกาลเป็นสื่อที่เตือนให๎คนหวนกลับไปนึกถึงยุคสมัยเกําซึ่งผํานพ๎นไปนานแล๎ว 
นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือศิลปินได๎ทดลองความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับทรวดทรง สีสัน ทําทางและ
การเคลื่อนไหวการแสดงหุํนยังเป็นที่นิยมอยํางกว๎างขวางทั่วมุมโลกเรื่องที่น ามาแสดงมักจะเป็นนิยาย
ปรัมปราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์หรืออภิหารตลอดจนเรื่องสนุกสนานในแตํละท๎องถิ่นที่เลําสืบตํอ
กันมาหุํนคืออะไร หุํนคือสิ่งไมํมีชีวิต เคลื่อนไหวได๎ในรูปแบบของละคร โดยมนุษย์ หุํนมีหลายรูปแบบ
แตํต๎องไมํใชํตุ๏กตาหรือหุํนยนต์ ผู๎สร๎างหุํนนับวําเป็นศิลปินที่ผิดแผกไปจากศิลปินประเภทอ่ืน ทั้ งนี้
เพราะผู๎สร๎างหุํนจะต๎องเป็นชํางแกะสลัก ชํางจ าลองแบบ     ชํางวาดรูป ชํางเย็บปักถักร๎อย ชํางไฟฟ้า 
ชํางไม๎ ชํางประดิษฐ์ นักเขียนและนักแสดงรวมอยูํในบุคคลเดียวกันถ๎าใครมีความสามารถทุกอยําง
ดังกลําว  ก็นับวําบุคคลนั้นเป็นศิลปิน เป็นอัจฉริยะซึ่งหาได๎ยากสํวนมากมักจะรวมกันเป็นคณะ
โดยรวมเอาผู๎ที่มีความสามารถแตํละด๎านรํวมกันท างาน 

อรชุมา ยุทธวงศ์  (2524 :1) กลําวถึงความหมายของหุํนไว๎วํา หุํนเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดสร๎างสรรค์และความต๎องการที่จะแสดงออกของแตํละบุคคล เมื่อผลิตขึ้นมาแล๎วจะต๎องน ามา
ท าให๎เคลื่อนไหวเพ่ือสื่อความหมายกับผู๎ อ่ืนหุํนมีไว๎ เพ่ือสื่อสารน าความรู๎สึก นึกคิด อารมณ์           
แรงบันดาลใจและความฝันมาท าให๎เป็นตัวตนขึ้นมา หุํนที่ดีจะต๎องมีชีวิตจิตใจ สื่อความหมายได๎ทั้งสี
หน๎า กิริยาทําทาง อารมณ์และบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ    

เกศินี โชติกเสถียร  (2524: 1 ) ให๎ค าจ ากัดความของหุํน ดังนี้        
หุํน เป็นการแสดงมหรสพชนิดหนึ่งที่ใช๎รูปจ าลองคล๎ายของจริงที่มีมาแตํโบราณในหลาย

ประเทศของโลกเป็นการแสดงแทนตัวคนสิ่งที่มีชีวิตอ่ืนๆ หรือแม๎แตํสิ่งสมมุติในเทพนิยายซึ่งการแสดง
การเคลื่อนไหวของหุํนจะอยูํในความควบคุมของมนุษย์ที่เป็นผู๎สร๎างมันขึ้นมา หุํนเป็นงานศิลปะอยําง
หนึ่งที่สร๎างขึ้นมาจากจินตนาการของผู๎สร๎างโดยตรงผลงานที่ออกมาจะนําเกลียดหรือสวยงามก็ได๎ซึ่ง
จะใช๎แสดงเพ่ือให๎ความบันเทิงกู๎ดูให๎การศึกษาหรือทัศนคติตลอดจนใช๎เลําเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนา หุํนแตํละตัวที่สร๎างขึ้นมาอาจมีสิ่งพิเศษท่ีนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตจะพึงมีหรือกระท าได๎ หุํน
แตํละชาติมีเอกลักษณแ์ละความงดงามแตกตํางกันออกไป    

หุํนไทย เป็นหุํนที่งดงามเป็นอมตะ(Classic) ต๎องใช๎ความประณีตละเลียดอํอนในการสร๎าง
ตั้งแตํรูปรํางหน๎าตา เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับทั้งหลาย ดังที่ปรากฏให๎เห็นที่พิพิธภัณฑ์สถาน
แหํงชาติ      

พจนานุกรมศิลป์ โดย น. ณ ปากน้ า  (2530 : 352) ได๎ให๎ความหมายของหุํนไว๎วํา หุํน คือ    
รูปจ าลองมาจากของจริงบางทีการขึ้นรูปหรือโกลนรูปพระพุทธรูปที่ยังไมํตกแตํงรายละเอียดก็เรียกวํา 
หุํน หุํนที่ใช๎ฟางมาผูกกับไม๎กางเขนใสํเสื้อหมวกตั้งไว๎กลางทุํงเรียกวํา หุํนไลํกา ส าหรับให๎นกหรือกา
กลัวไมํกล๎ามากินรวงข๎าว หุํนขนาดเทําคนจริงก็มีใช๎ส าหรับลวงตาผู๎คนให๎เข๎าใจวําเป็นคนจริงๆ เชํน 
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หุํนขี้ผึ้งนิยมปั้นเป็นรูปบุคคลในกลุํมของนักวิชาการในแวดวงของการศึกษาปฐมวัยที่ได๎ศึ กษาและ
เขียนต ารับต าราเกี่ยวกับเรื่องราวของหุํนได๎ให๎ความหมายของหุํนไว๎หลายทําน 

กลุํมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเยาวชน “มายา” (2530 :14) กลําววํา หุํนคือ ตัวละครที่มนุษย์สร๎าง
ขึ้นอาจมีรูปทรง 2 มิติ หรือ 3มิติ ก็ได๎โดยมีบทบาทเป็นตัวแทนของคน สัตว์ สิ่งของ และความคิดเชิง
นามธรรมตํางๆ ซึ่งเคลื่อนไหวและสื่อสารได๎ด๎วยความพยายามของผู๎เชิด 

จักรพันธ์ โปรษยกฤต (2535: 7-12) ได๎กลําววํา หุํนคือรูปแบบจ าลองมาจากของจริงท าคล๎าย
ของจริงประดิษฐ์ด๎วยวิธีปั้นหรือแกะสลักใช๎ในการเลื่อนมหรสพเคลื่อนไหวด๎วยการชักหรือเชิดบังคับ
ให๎เคลื่อนไหวเพ่ือแสดงเป็นเรื่องราว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให๎ความหมายหุํนวํา "รูป, รูปแบบ, รูปตุ๏กตา
, รูปแบบที่จ าลองจากของจริงตํางๆ ; ... ชื่อการเลํนมหรสพที่ใช๎รูปหุํนแสดงเป็นเรื่องราว เชํน หุํน
กระบอก หุํนจีน, ..." ดังนั้น การเลํนหุํน หรือการแสดงหุํน ก็คือ การแสดงที่ใช๎รูปจ าลองท่ีมีกลไกท าให๎
รูปจ าลองนั้นเคลื่อนไหวได๎โดยการเชิด หรือการชัก แทนการใช๎ตัวคนในการด าเนินเรื่อง 

สมศรี ปาณะโตษะ (2551 :29 ) ได๎กลําววํา หุํนเป็นสิ่งที่ไมํมีชีวิตประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือจ าลอง 
เลียนแบบ หรือท าคล๎ายของจริงการเคลื่อนไหวของหุํนด าเนินไปตามความคิดจินตนาการและความ
ต๎องการของคน 

จากความหมายของหุํนข๎างต๎นสรุปได๎วํา หุํนเป็นวัตถุที่สร๎างขึ้น แล๎วน ามาท าให๎เคลื่อนไหวได๎ 
เพ่ือสื่อความหมายกับผู๎อ่ืนโดยใช๎ในการสื่อสาร น าความรู๎สึกนึกคิด อารมณ์ แรงบันดาลใจและความ
ฝันมาท าให๎เป็นตัวตนขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นรูปจ าลองหรือเลียนแบบจากของจริงไมํวําจะเป็นคนหรือ
สัตว์  สิ่งตํางๆสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารถึงบุคคลให๎เข๎าใจความหมายที่สื่อได๎ สื่อหุํนมือ เป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่ท าได๎เอง จากวัสดุที่เราไมํใช๎แล๎วและซื้อสํวนที่จ าเป็นบางสํวน หุํนมือที่ผลิตเองนี้
ยังมีรูปแบบหลากหลายและมีชีวิตชีวาส าหรับใช๎ประกอบการเรียนการสอนและเพ่ือสร๎างสรรค์การ
เรียนรู๎ในหลากหลายรูปแบบ 
 

ความส าคัญของหุ่น 

หุํนมีความส าคัญหลายประการดังท่ีได๎มีผู๎กลําวถึงความส าคัญไว๎ ดังนี้ 
         อรชุมา ยุทธวงศ์ (2527: 579 -580) หุํนมีประโยชน์หลายด๎าน  เชํน 

1.  ให๎ความบันเทิง มีการใช๎หุํนแสดงในรายการบนเวที รายการโทรทัศน์และการแสดงละคร
หุํนทั้งเรื่องหรือรํวมกับการแสดงประเภทอ่ืนๆเป็นที่ดึงดูดความสนใจส าหรับผู๎ใหญํและเด็กบางครั้งก็
ใช๎หุํนประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา 

2.  ให๎ประโยชน์ในการเรียนรู๎ นิยมใช๎หุํนเพ่ือการเรียนรู๎ และปลูกฝังแนวความคิดตํางๆ 
ให๎กับเด็ก เชํน 

  2.1  สอนท าหุํนในการเรียนวิชาศิลปะโดยเน๎นการแสดงออกความคิดสร๎างสรรค์และ  
จินตนาการ 

  2.2  ใช๎หุํนเป็นสื่อกลางการสอนวิชาตํางๆ เชํน ดนตรีสังคมวิทยา คณิตศาสตร์ 
ภาษา ฯลฯ เพราะเป็นการเรียนรู๎อยํางสนุกสนาน ชํวยให๎ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอวิชาที่เรียน 
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  2.3  หุํนชํวยให๎เด็กได๎รับการชี้แนะแนวทางในการประพฤติ ปลูกฝังคํานิยมตํางๆ 
เชํน การรักษาความสะอาด การเสียสละฯลฯ รวมทั้งการใช๎หุํนเพ่ือเผยแพรํแนวความคิด เชํน ในเรื่อง
ความรู๎เรื่องประชาธิปไตย สารธารณสุข 

  2.4  การแสดงละครหุํนชํวยให๎ฝากการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
  2.5  หุํนชํวยแก๎ปัญหาเฉพาะตัวของแตํละคนได๎ เชํน เด็กที่ขี้อาย ติดอําง ก๎าวร๎าว 

หรือมีปัญหาในด๎านการสื่อสารโดยเด็กจะสื่อสารกับผู๎อ่ืนผํานตัวหุํน จะงํายกวําการสื่อสารด๎วยตัวเอง
โดยตรง 

 ลัดดา นีละมณี. (จิตราภรณ์ เตมียกุล. 2531:30; อ๎างอิงจาก ลัดดา นีละมณี. (2522 : 54) 
กลําววํา หุํนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณคําตํอเด็กๆ มาก และมีอิทธิพลตํอความรู๎สึกของเด็ก 
สร๎างบรรยากาศภายในชั้นเรียนได๎อยํางดี กระตุ๎นให๎เด็กสนใจบทเรียนตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาที่
ต๎องอาศัยการฝึกฝนและนามธรรมเกินไปส าหรับเด็กเล็ก 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (จิตราภรณ์ เตมียกุล. 2531: 30– 31; อ๎างอิงจาก ศิริกาญจน์โกสุมภ์. 
2522 : 10-16) มีความเห็นสอดคล๎องในเรื่องคุณคําของหุํนวํา เป็นสื่อการเรียนที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดการศึกษามาก น าไปใช๎ในการสอนได๎หลายๆ เนื้อหาและเป็นสื่อที่เคลื่อนไหวได๎ นําสนใจกวําภาพ
ธรรมดา ถ๎าได๎มีการน าหุํนมาใช๎ในห๎องเรียนของเด็กปฐมวัยจะเป็นประโยชน์แกํเด็กอยํางมากทั้งใน
ด๎านจิตวิทยาสํงเสริมให๎เด็กเกิดความคิดริเริ่ม จินตนาการ ความเป็นผู๎น ากล๎าแสดงออก การใช๎หุํน
ประกอบการสอนให๎ผลดีโดยสามารถเลียนแบบของจริงได๎ ท าให๎ผู๎เรียนสนใจและชักจูงให๎ผู๎เรียนรํวม
กิจกรรมในการเรียน (สาโรจน์ แพํงยัง 2524 : 20 –27)  

สมศรี ปาณะโตษะ (2551 :30) ได๎กลําวถึงความส าคัญของหุํนวําเป็นการเลียนแบบของจริง
ทั้งรูปรํางหน๎าตาถํายทอดทั้งความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการน าเสนอเรื่องราวตํางๆที่มาจาก
หุํน  

จากความส าคัญชองหุํนดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา หุํนมีความส าคัญมากมาย โดยมีจุดเริ่มต๎น
จากการกระตุ๎นเร๎าความสนใจ ด๎วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิต ชํวยสํงเสริมจิตนาการ การกล๎า
แสดงออก ชักจูงให๎รํวมกิจกรรม ชํวยปลูกฝังแนวความคิด เป็นสื่อการเรียนทุวิชาเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางสนุกสนาน ให๎ความบันเทิงในการแสดงบนเวที การโฆษณา หุํนจึงเป็นสื่อที่สํงจากความรู๎สึก         
ความต๎องการของผู๎ถํายทอดเพ่ือให๎ถึงผู๎รับการถํายทอดด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

ประเภทของหุ่นและการสร้างหุ่น 

        ในภาษาอังกฤษมีค าท่ีหมายถึง "หุํน" อยูํ 2 ค า คือ พัปเพ็ต (Puppet) และ แมริโอเนตต์ 
(Marionette) โดยมีความหมายที่แตกตํางกัน ดังนี้  พัปเพ็ต เป็นหุํนที่เชิดโดยใช๎มือจับแกนล าตัวหุํน 
แล๎วเชิดจากด๎านลําง สํวน แมริโอเนตต์ เป็นหุํนที่เชิด โดยการชักสายที่โยงจากสํวนตํางๆ ของหุํน แล๎ว
เชิดจากด๎านบน 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (เลํม 32) ได๎แบํงประเภทหุํนที่เลํนแสดงตามภูมิภาคตํางๆ 
ทั่วโลก อาจจ าแนกได๎เป็น 6 ประเภทใหญํๆ ดังนี้ 

 
1.  หุํนมือ (Hand - puppet) 
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ภาพที่ 6.5 ภาพหุํนมือ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
มีตั้งแตํขนาดเล็กๆ ส าหรับให๎เด็กเลํนแสดง ไปจนถึงขนาดใหญํที่มีความสูงประมาณ 50

เซนติเมตร ใช๎เชิดแสดงเป็นมหรสพส าหรับผู๎เชิดระดับมืออาชีพ หุํนมือมีล าตัวกลวง เพ่ือให๎ผู๎เชิดสอด
แขนเข๎าไปได๎ โดยใช๎มือและนิ้วมือควบคุมบังคับการเคลื่อนไหวของตัวหุํน  

การสร๎างหุํนศีรษะของหุํนมือ คือ อวัยวะหลักที่ส าคัญมากของหุํนประเภทนี้ ซึ่งวัสดุที่
น ามาใช๎ประดิษฐ์ มีหลายชนิด เชํน ลูกบอลยาง กระดาษแข็ง ถุงเท๎ายัดนุํน เศษผ๎าหรือผ๎าสักหลาด 
กระดาษปิดกาว เศษพลาสติก ยางหรือไม๎ที่มีน้ าหนักเบา  

ศีรษะของหุํนมือ สํวนมากเคลื่อนไหวไมํได๎ แตํในบางครั้งผู๎ประดิษฐ์อาจสร๎างให๎ขยับ
ขากรรไกร ดวงตา และใบหูได๎ ศีรษะของหุํนมือจะตรึงติดอยูํกับล าตัวหุํนซึ่งมีลักษณะเป็นเสื้อคลุม
หลวมๆ ตรงๆ ลงมา เพ่ือให๎ผู๎เชิดสอดแขนเข๎าไปได๎ อวัยวะสํวนที่เป็นมือ มักใช๎วัสดุประเภทเดียวกัน
กับศีรษะ แตํให๎มีขนาดไมํเหมือนธรรมชาติ ส าหรับมือของหุํน มักให๎ถือสิ่งของตํางๆ ตามท๎องเรื่อง 

2.  หุํนนิ้วมือ (Finger - puppet)  
เป็นหุํนที่แตกแขนงมาจากหุํนมือ หุํนชนิดนี้มีขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นการใช๎นิ้วมือเชิดแสดง 

ผู๎เชิดจะใช๎นิ้วชี้และนิ้วนางเป็นสํวนขาของหุํน สํวนนิ้วกลางใช๎เชิดล าตัวและหัว การเชิดแสดง 
สํวนมากใช๎การเคลื่อนไหวของขาหุํนทั้ง 2 ข๎าง โดยเน๎นการวิ่ง เดิน เต๎นร า กระโดด ส าหรับสํวนบน
ของตัวหุํนเคลื่อนไหวไมํได๎มากนัก เนื่องจากความจ ากัดของขนาด และรํางกาย  

โดยทั่วไปหุํนนิ้วมือจึงน ามาเป็นของเลํนส าหรับเด็กภายในกลุํมเล็กๆ มากกวําจะใช๎เชิดแสดง
เป็นมหรสพ 
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ภาพที่ 6.5 ภาพหุํนนิ้วมือ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
3.  หุํนส าหรับสร๎างเป็นภาพยนตร์ (Stop - motion puppet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.6 เทศกาล 'If I Was God' ของคอร์เดลล์บาร์เกอร์ที่ทรีลทรีลเฟสติวัล ,  สตีฟบูตเรื่อง Once Upon         
a Blue Moon ไดร๎ับรางวลัภาพยนตร์อิสระยอดเยี่ยม; ภาพยนตร์เรือ่ง 'Viikset' ของ Anni Oja ช่ือวํา  

"The Moustache" เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดส าหรับนักเรยีน , 
ที่มา : https://www.awn.com/news/cordell-barker-s-if-i-was-god-tops-montreal-stop-

motion-film-festival 
 

หุํนส าหรับสร๎างเป็นภาพยนตร์มีลักษณะคล๎ายตุ๏กตามากกวําหุํนที่ใช๎ส าหรับการเชิดแสดงเป็น
มหรสพในโรงหุํน สํวนมาก ประดิษฐ์ให๎มีรูปรํางเหมือนมนุษย์มากที่สุด เพ่ือให๎ภาพที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ ดูแล๎วนําสนใจ เหมือนการแสดงของมนุษย์ ตัวหุํนอาจดัดแปลงให๎มีทําทางการเคลื่อนไหว
ได๎ใกล๎เคียงกับ อากัปกิริยาของมนุษย์ การจัดวางทําทางของหุํนเพ่ือประโยชน์ส าหรับการถํายท า
ภาพยนตร์ จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญของการสร๎างหุํนประเภทนี้ โดยทั่วไป  

https://www.awn.com/news/cordell-barker-s-if-i-was-god-tops-montreal-stop-motion-film-festival
https://www.awn.com/news/cordell-barker-s-if-i-was-god-tops-montreal-stop-motion-film-festival
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หุํนที่สร๎างขึ้น ส าหรับการถํายท าภาพยนตร์นี้จะมีขนาดไลํเลี่ยกับตุ๏กตาทั่วๆ ไป สํวนการจัด
ฉากประกอบตํางๆ ก็มีสัดสํวนที่เหมาะสมกับขนาดของหุํนตามกันไปด๎วย 

 
4. หุํนกระบอก (Rod - puppet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.7 Faun and Nymph, rod puppets by Richard Teschner, 1914; in the 

Puppet Theatre Collection, Munich. Courtesy of the Puppentheatermuseum, Munich 
ที่มา : https://www.britannica.com/art/rod-puppet 

 
หุํนกระบอก มีลักษณะคล๎ายกับหุํนมือ กลําวคือ ล าตัวของหุํนมีสํวนกลวงภายใน เพ่ือให๎แขน

สอดเข๎าไปเชิดได๎ การเชิดแสดงหุํนกระบอกก็เชิดจากด๎านลํางเชํนเดียวกัน หุํนกระบอกสํวนมากมี
ศีรษะและล าคอกลวง  

การสร๎างสํวนหัวของหุํนกระบอกอาจประดิษฐ์ขึ้น จากวัสดุตํางๆ ที่มีน้ าหนักไมํมากนัก เชํน 
กระดาษ ไม๎ที่มีเนื้อเบา หุํนกระบอกเป็นมหรสพส าหรับชาวบ๎าน และสามารถเชิดแสดง โดยใช๎บท 
ส าหรับการแสดงหุํนสารพัดประเภท ไมํวําจะเป็นโศกนาฏกรรม ตลก เทพนิยาย หรือเรื่องจินตนาการ
แบบเพ๎อฝัน (fantasy) แตํที่เหมาะที่สุดคือ น ามาเลํนกับบท ซึ่งมีเรื่องราวที่เน๎นการแสดงออกของตัว
ละคร มากกวําการสนทนา โรงหุํนกระบอกมีลักษณะคล๎ายโรงหุํนมือ คือ มีที่วํางด๎านลํางของพ้ืนเวที 
เพราะใช๎การเชิดแสดงจากด๎านลํางเป็นสํวนมาก แตํที่บางภูมิภาค เชํน เกาะซิซิลี มีการเชิดแสดงจาก
ด๎านบน ในกรณีเชํนนี้ โรงหุํนกระบอกจะมีลักษณะคล๎ายโรงหุํนชักสายเชิด 

5.  หุํนเงา (Shadow - puppet)   
หุํนเงาเป็นหุํนที่คนไทยรู๎จักกันดี ในชื่อ หนังตะลุง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของหุํนกระบอก           

ความแตกตําง คือ ผู๎ชมจะไมํชมการแสดงจากการมองตัวหุํนโดยตรง แตํจะชมภาพของหุํน ซึ่งปรากฏ
ที่จอ โดยใช๎ไฟสํองจากด๎านหลังของตัวหุํนที่มีลักษณะแบนเป็นภาพมิติเดียวนั้น ให๎เงาของตัวหุํนไปตก

https://www.britannica.com/art/rod-puppet
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กระทบจอที่ใช๎ผ๎าขาวผืนใหญํขึงตึง เกิดเป็นภาพบนจอ ผู๎ชมจึงชอบการเชิดแสดงหุํนประเภทนี้ใน
ลักษณะของหุํนเงาของการดูหนัง 

การสร๎างลักษณะของหุํนประเภทนี้เป็นแผํนภาพแบน ประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษแข็ง แผํน
สังกะสี ในประเทศทางตะวันออกจะประดิษฐ์จากหนังสัตว์ เชํน โค กระบือ ขนาดหุํนเงา หรือที่
เรียกวํา "ตัวหนัง" จะมีขนาดไมํเกิน 50 เซนติเมตร ลักษณะของตัวหนัง อาจออกแบบให๎เห็นเป็นภาพ
ใบหน๎า ที่เอียงข๎างของตัวละคร หรืออาจเป็นภาพหน๎าตรง ที่แสดงความรู๎สึกตํางๆ ก็ได๎ แตํสํวนมาก
จะเป็นภาพใบหน๎าด๎านข๎าง ตัวหนังสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะตํางๆ เชํน แขน ขา ได๎บ๎าง โดยการดึง
เชือก ที่ผูกไว๎ที่อวัยวะนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.8 ภาพหุํนเงานิทานดาวลูกไกํ 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.9 ภาพหุํนเงานิทานหนูน๎อยหมวกแดง 
ที่มา : http://brwacademy.com/year-6/shadow-puppet-little-red-riding-hood-4/ 
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6.  หุํนชักสายเชิด (String - puppet หรือ Marionette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.10 ภาพหุํนชัดสายเชิด 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
หุํนชักสายเชิด เป็นหุํนแบบใช๎เส๎นเชือกชักเชิด ในภาษาอังกฤษมักเรียกวํา String-puppet 

แตํค า Marionette ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศส ได๎รับความนิยมมากกวํา เพราะเหตุวํา หุํนชนิดนี้ เป็นที่
นิยมแพรํหลายมากในประเทศฝรั่งเศส ตามหลักฐานที่ค๎นพบ มีการเชิดแสดงหุํนชนิดนี้ มานานตั้งแตํ
คริสต์ศตวรรษที่ 16 แล๎วชํางผู๎ประดิษฐ์หุํนชักสายเชิดจะมีวิธีการสร๎างหุํนเฉพาะตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ไมํเหมือนกัน  

การสร้างหุ่น  
โดยทั่วไป ศีรษะและล าคอของหุํนประเภทนี้สร๎างจากวัสดุที่คล๎ายกับวัสดุของหุํนมือ คือ ใช๎

ไม๎ที่มีน้ าหนักเบา หรือกระดาษปิดกาว หรือกระดาษแข็ง สํวนวัสดุที่น ามาประดิษฐ์เป็นล าตัวของหุํน 
ต๎องแข็งแรงพอสมควร เชํน ไม๎ กระดาษปิดกาว ผ๎ายัดนุํน ล าตัวของหุํนชักสายเชิดแยกเป็น 2 สํวน 
คือ สํวนบนตั้งแตํเอวขึ้นไป และสํวนลํางจากเอวลงมา เพ่ือให๎การเชิดเคลื่อนไหวได๎อํอนช๎อย 
คล๎ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากที่สุด และที่เท๎าของหุํนมักถํวงให๎หนักด๎วยตะกั่ว โดยรวม
แล๎ว อวัยวะแทบทุกสํวนของตัวหุํนชักสายเชิดจะประดิษฐ์ให๎เคลื่อนไหวได๎ รวมทั้ง นัยน์ตาทั้ง 2 ข๎างที่
กลอกไปมาได๎ด๎วย 

ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2532: 121-128) กิจกรรมศิลปะเด็กอนุบาลได๎กลําวถึงการท าหุํน
แบบตํางๆดังนี้ 

1.  หุํนมือจริง ใช๎นิ้วมือแสดงทําทดแทนสิ่งตํางๆ 
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ภาพที่ 6.11 หุํนมือจริง ใช๎นิ้วมือแสดงเป็นนก 

 ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=171328 

 
ภาพที่ 6.12 หุํนมือจริง ใช๎นิ้วมือแสดงเป็นสุนัข 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=171328 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=171328
http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=171328
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2.  วาดรูปบนมือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.13 วาดรูปบนมือ 

ที่มา:http://www.romaperbambini.it/public/wordpress/index.php/2015/03/17/emozion
iamoci-in-cucina/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6.14 วาดรูปบนมือ 

ที่มา : https://www.clipmass.com/story/107724 
 

http://www.romaperbambini.it/public/wordpress/index.php/2015/03/17/emozioniamoci-in-cucina/
http://www.romaperbambini.it/public/wordpress/index.php/2015/03/17/emozioniamoci-in-cucina/
https://www.clipmass.com/story/107724
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3.  หุํนนิ้วมือโผล ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.15 หุํนนิ้วมือโผลํ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 

 
 

ภาพที่ 6.16 Printable Clown Finger Puppets 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/ 

puppetshandpuppetsfingerpuppetsartscraftsideaskids.html 
 
 

http://www.artistshelpingchildren.org/
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4.  หุํนช๎อน (Spoon Puppets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.17  DIY Wooden spoon dolls by Wimke 

ที่มา : http://bkids.typepad.com/bookhoucraftprojects/2015/10/project-208-
wooden-spoon-puppets.html 

 
5. หุํนนิ้วมือ (Finger Puppets) 
 
 
 

ภาพที่ 6.18 หุํนนิ้วมือ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

http://www.wimketolsma.nl/
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6.  หุํนไม ๎(Stick Puppets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.19 หุํนไมไ๎อศกรีม 

ที่มา : https://iheartcraftythings.com/elf-stick-puppet-craft.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.20 หุํนไมไ๎อศกรีม 

ที่มาhttps://www.pinterest.com/friedahoppen/craft-stick-puppets/ 
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7.  หุํนมือ ( Hand Puppets)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.21 หุํนมือ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

8.  หุํนถุงเท๎า (Sock Puppets)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6.22 หุํนถุงเท๎า 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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9.  หุํนถุงมือ (Glove Puppets)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.23 หุํนถุงมือ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
10.  หุํนถุงกระดาษ(Paper bag Puppets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.24 หุํนถุงกระดาษ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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11.  หุํนกระบอก (Marionettes Puppets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.25 Marionettes Puppets 
ที่มา : https://www.marionettes-puppets.com/Collection_3_marionettes-

puppets-ru029.html 
 

 
 

ภาพที่ 6.26 หุํนกระบอกปากอ๎า 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

https://www.marionettes-puppets.com/Collection_3_marionettes-puppets-ru029.html
https://www.marionettes-puppets.com/Collection_3_marionettes-puppets-ru029.html
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12.  หุํนซองจดหมาย (Envelope Puppets) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.27 Envelope Puppets 
ที่มา :http://www.drjean.org/html/monthly_act/act_2009/10_Oct/pg09.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.28 หุํนซองจดหมาย 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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13.  หุํนกระป๋อง (Tin Puppets)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.28 Tin Puppets 
ที่มา : http://www.gespotvoorjou.nl/knutselen-met-blikken/ 

พวงเพชร มงคลวิทย์ (2537) ได๎แบํงประเภทหุํนแบบตําง ๆ ดังนี้ 
1.  หุํนนิ้วมือ เหมาะส าหรับประดิษฐ์เป็นชุดนิทานใช๎กับกลุํมเด็กเล็กโดยเมื่อกลําวถึงหุํนตัวใด

ก็ใสํเพิ่มทีละนิ้วใช๎แสดงหรือเลํานิทานที่มีตัวละครพร๎อมกันจ านวนมาก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 6.29 หุํนนิ้วมือ-ชุดครอบครัวสุขสันต์ 
 ที่มา : http://www.nanababyshop.com/en/product/543 

 
2.  หุํนถุงกระดาษ  เป็นหุํนท างํายประหยัดเวลาโดยการพับกระดาษเป็นถุงก๎นกว๎างและตัด

กระดาษแข็งเป็นรูปหน๎าตกแตํงด๎วยกระดาษสีตํางๆ โดยแบํงชํวงหน๎าเป็น 2 สํวน สํวนบนตั้งแตํหัวริม

http://www.nanababyshop.com/en/product/543
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ฝีปาก สํวนลํางตั้งแตํริมฝีปากถึงคางเมื่อแสดงให๎สอดมือไปตรงรอยพับก๎นถุง เคลื่อนนิ้วไปมาท าหุํนให๎
หุํนพูดได๎ใช๎ส าหรับการสอนทักษะการพูด การเลําเรื่องหรือการแสดงละคร 

 

ภาพที่ 6.30 หุํนถุงกระดาษ 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2558 

 
3.  หุํนถุงมือและหุํนนิ้วมือจากถุงมือ การเชิดใสํนิ้วมือในถุงมือ ล๎วงงอนิ้วมือ กลําวคือตัวหุํน

ตัวไหนก็ชี้นิ้วนั้นขึ้นมาทีละตัว ใช๎กับการสอนกลุํมเล็กระยะใกล๎ 
 
  
 
 
 
 
 
              
 
            

                          ภาพที่ 6.31 .  หุํนถุงมือและหุํนนิ้วมือจากถุงมือ 
      ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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4.  หุํนเชิดมือจากถุงเท๎า หุํนเชิดมือชนิดนี้หัวหุํนท าจากถุงเท๎าตัวหุํนเย็บเป็นเสื้อผ๎าตํอกับหุํน
มือ  การเชิดใช๎นิ้วทุกนิ้วโดยไมํต๎องงอนิ้วใดๆ จะท าให๎ไมํเมื่อยหรือเก็งในมือในขณะเชิดโดยใช๎นิ้วชี้
สอดที่หัวหุํนนิ้วก๎อย  นิ้วนาง  นิ้วกลาง  สอดมือหุํนด๎านหนึ่งและนิ้วหัวแมํมืออีกด๎านหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.32 หุํนเชิดมือจากถุงเท๎า 
มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6.33 หุํนเชิดมือจากถุงเท๎า 

ที่มา : http://easydiyitem.blogspot.com/2013/02/diy_12.html 

http://easydiyitem.blogspot.com/2013/02/diy_12.html
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ภาพที่ 6.34 Sock puppet 
ที่มา : http://steven-universe.wikia.com/wiki/File:Sockpuppet.jpg 

 
5.  หุํนเชิดมือจากผ๎าชนิดตํางๆ หุํนเชิดมือชนิดนี้ตัวหัวจะใช๎ผ๎ายืด สํวนตัวเย็บผ๎าเป็นเสื้อตํอ

มือที่แขนเสื้อน าไปสอดในคอหุํน  เย็บขาหุํนสองข๎างและเย็บบนติดกับเอวเสื้อด๎านใน ขณะท าการ
แสดงการเชิดก็ท าให๎หุํนห๎อยขาเป็นทํานั่งหรือทําลอยให๎รองเท๎าติดขอบเวที ท าให๎หุํนสวยงามและ
นําสนใจมากยิ่งขึ้น 

    
 
 
 
 
   
 
 
     
 
  
 
 

ภาพที่ 6.35 หุํนเชิดมือจากผ๎า 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

http://steven-universe.wikia.com/wiki/File:Sockpuppet.jpg
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ไพพรรณ อินทนิล (2534: 113–148) ได๎กลําววํา อุปกรณ์การเลํานิทานชํวยกระตุ๎นผู๎ฟังให๎

เกิดความสนใจในนิทานมากยิ่งขึ้นสื่อท่ีใช๎ในการเลํานิทานสามารถแยกประเภทใหญํๆได๎แกํ 
1. หุํนเงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.36 หุํนเงาจากเรื่องนิทานดาวลูกไกํ 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

2. หุํนมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.37 หุํนมือนิทาน-ราชสีห์กับหนู 
ที่มา : http://veevyshop.lnwshop.com/product/88/ 

http://veevyshop.lnwshop.com/product/88/
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3. หุํนถุงมือ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.38 หุํนถุงมือ 
ที่มา : http://www.daisydaisydirect.co.uk/first-puppets/the-puppet-company-

my-first-rabbit.html 
4. หุํนถุงกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.39 หุํนถุงกระดาษ 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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5. หุํนนิ้วมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6.40 หุํนนิ้วมือ 

 ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/ 
 
6. หุํนหน๎ากากหรือหุํนใสํตัวคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.41 ถุงหน๎ากากแปลงรําง 
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/ 

 
ฆนรส  เติมศักดิ์เจริญ ( 2557 , อ๎างอิงที่มาส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม

สุขภาพ)   ผู๎รับผิดชอบโครงการหลักสูตรมหัศจรรย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน โดยแผนงานสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร๎างเสริมสุขภาพ สสส. กลําววํา  กิจกรรม “ถุงหน๎ากากแปลงรําง” เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กที่เน๎นใช๎ความรู๎สึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีตํางๆ มาผลิตเป็นผลงาน 
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อาทิ วาดภาพระบายสี, เลํนกับ   สีน้ า, พิมพ์ภาพด๎วยสํวนตํางๆ ของรํางกาย โดยศิลปะดังกลําว
สามารถสํงเสริมประสบการณ์ การเรียนรู๎ โดยสํงเสริมให๎เด็กสังเกตรายละเอียดของสิ่งตํางๆ ชํวยสร๎าง
เสริมทักษะการใช๎กล๎ามเนื้อมือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                          ภาพที่ 6.42 หุํนหน๎ากาก 

                                   ที่มา : http://www.g-nursery.com/ 
7. หุํนเงามือ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.43 หุํนเงาจากเรื่องนิทานดาวลูกไกํ 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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8. หุํนเชิดหรือหุํนกระบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.44 หุํนเชิด 
 ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
9. หุํนชัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.45 หุํนชักจากเรื่องไขํดาวไขํแดง 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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จิรประภา บุณยนิตย์ (2532 : 7 ) ได๎สรุปเรื่องการเชิดหุํนมือนั้นต๎องฝึกฝนทําทางตํางๆที่ผู๎
เชิดพอจะเชิดให๎หุํนท าได๎คือ ทําก๎มศีรษะ หันศีรษะ พยักหน๎า ผงกศีรษะ ไหว๎  ปรบมือ ขยี้ตา ลูบหลัง
หรือตบบําหุํนอีกตัวหนึ่ง หยิบของวางของ ผู๎เชิดจะต๎องศึกษาทําทางตํางๆจากคนและสัตว์  ตลอดจน
ต๎องพยายามให๎สัมพันธ์กับความรู๎สึกด๎วย 

1.หุํนนิ้วมือ (Finger Puppet) เป็นหุํนขนาดเล็กที่นํารัก เด็กๆมักชอบใจในความนํารักของ
หุํนแตํเป็นหุํนที่ไมํสามารถจะเคลื่อนไหวท าทําทางได๎มากเพราะมีเพียงนิ้วเดียวที่จะใช๎บังคับหุํนแตํละ
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.46 หุํนนิ้วมือ-ชุดครอบครัวสุขสันต์ 
ที่มา : http://www.nanababyshop.com 

 
2. หุํนหน๎ากากหรือหุํนใสํตัวคน (Masks and Body Puppet) ชุดถุงใบใหญํท าหัวตัวละคร

แล๎วสวมครอบศีรษะ หรือท าหุํนเป็นรูปคนเจาะชํองให๎หน๎าและแขนยื่นออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.47 ถุงหน๎ากากแปลงรําง 
ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

http://www.nanababyshop.com/
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3. หุํนเงามือ (Shadow Puppet) ใช๎มือท ารูปตัวละครตํางๆให๎เกิดเป็นเงาที่ฝาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.48 หุํนเงามือ 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
หุํนเชิด หรือหุํนกระบอก (Rod Puppet) เชิดด๎วยไม๎ ด๎วยสายเชือก ท าแขนขาเป็นทํอน ๆ 

อาจท าด๎วยวิธีงําย ๆ ไปจนยาก ที่เรียกวํา หุํนกระบอก  เนื่องจากการใช๎แทํงไม๎เสียบกับคอหุํนเพ่ือให๎
ผู๎เชิดใช๎ถือเชิด หุํนกระบอกที่ท าอยํางประณีตจะสามารถท ากิริยาอาการได๎เหมือนจริงมาก จะมีลีลา
อํอนช๎อยงดงาม บางแบบสามารถกะพริบตาหรือขยับปากได๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 ภาพที่ 6.49 หุํนกระบอกปากอ๎า 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

4. หุํนชัก (Marionette) เป็นหุํนที่เคลื่อนไหวได๎โดยการที่ผู๎เชิดบังคับหุํนด๎วยเชือกท่ีผูกติด 
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กับสํวนตําง ๆ ของตัวหุํน หุํนประเภทนี้สามารถแสดงกิริยาอาการได๎เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
เหมือนจริงที่สุด แตํต๎องลงทุนสูงและกรรมวิธีการท าตลอดจนเชือกที่ใช๎บังคับต๎องวิจิ ตร
พิสดาร ผู๎เชิดต๎องใช๎เวลาศึกษาและหัดเชิด 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.49 หุํนชัก 

ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร (2540: 57 – 60) ได๎แบํงหุํนตามรูปแบบที่น ามาเลํนกันไว๎  

5 ประเภท คือ 
 1.  หุํนเงา (Shadow Puppet) มีลักษณะแบน ท าด๎วยหนัง กระดาษ หรือ พลาสติกมีไม๎

เสียบตรงกลางหุํนส าหรับมือถือ และมีไม๎โยงจากอวัยวะสํวนที่ต๎องการให๎เคลื่อนไหว การแสดงจะต๎อง
ใช๎จอขึงการเชิดต๎องเชิดจากโรงหนัง โดยมีไฟสํองหลังตัวหุํน การเคลื่อนไหวของหุํนจะปรากฏเป็นเงา
ทาบลงบนจอ 

2.  หุํนมือ (Hand Puppet) เป็นหุํนที่ท างํายที่สุดในบรรดาหุํนทังหลายอาจใช๎ถุงกระดาษ
หรือถุงเท๎ามาท า เวลาเชิดก็เอามือสอดเข๎าไปหุํนจะเคลื่อนไหวตามลีลาของการขยับข๎อมือและนิ้วมือ 
หุํนประเภทนี้มักมีแตํหัวและแขนบางครั้งอาจจะมีทั้งตัวก็ได๎ 

 3.  หุํนเชิด (Rod Puppet) บางครั้งเรียกวําหุํนกระบอก เป็นหุํนที่เชิดด๎วยไม๎หรือลวดจาก
มือทั้งสองข๎าง และแกนกลางของตัวหุํน หุํนเชิดจึงตัวใหญํกวําหุํนมือบางทีการเชิดอาจจะใช๎คนเชิดถึง 
3 คน 

 4.  หุํนสายชัก (String Puppet) เป็นหุํนทั้งตัวมีลักษณะส าคัญคือ มีสายโยงจาก มือเท๎า 
และอวัยวะสํวนตํางๆ ของหุํน ผูกโยงขึ้นไปผูกกับไม๎ถือรูปกากบาท เวลาเชิดก็อาศัยการขยับไม๎หรือ
สายโยงแตํละเส๎น ตัวหุํนอาจท างํายหรือวิจิตรพิสดารก็ได๎การที่จะให๎หุํนเคลื่อนไหวได๎มากเพียงใด
ขึ้นอยูํกับรายละเอียดของตัวหุํน และเชือกที่ใช๎บังคับ 
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 5.  หุํนสร๎างสรรค์ (Apply Puppet) หุํนชนิดนี้แตกตํางออกไปจากหุํนที่ได๎กลําวมาแล๎ว
ทั้งหมด คือเป็นหุํนที่ไมํมีข๎อจ ากัดในรูปแบบและวิธีเชิด หุํนจะมีรูปรํางหน๎าตาเป็นอยํางไร จะเชิด
อยํางไรขึ้นอยูํกับจินตนาการของผู๎สร๎าง เชํน หุํนที่ท าจากกระติ๊บข๎าวเหนียว ทํอน้ าพลาสติก          
ผ๎า ฟองน้ า กระดาษ แกลลอนน้ ามันและลูกบอลพลาสติก ฯลฯ 
 เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. (2547) ได๎แบํงหุํนที่ใช๎ในการแสดงมีหลายชนิด บางชนิด
สามารถประดิษฐ์ด๎วยตัวเอง โดยใช๎เศษวัสดุตําง ๆ บางชนิดสามารถหาซื้อได๎ตามร๎านค๎าท่ัวไป เชํน  
          1.  หุํนมือ คือ หุํนที่ท าเป็นตัวอะไรก็ได๎ที่มีอยูํในบทละครที่แสดง เชํน คน สัตว์ตําง ๆ เป็นต๎น 
ตัวหุํนท าด๎วยผ๎าหรือกระดาษ เวลาแสดงใช๎สวมที่มือ ใช๎นิ้วชี้ท าหน๎าที่สํวนหัว ใช๎นิ้วหัวแมํมือและ
นิ้วกลางหรือนิ้วก๎อยแสดงการเคลื่อนไหวของหุํน 
          2.  หุํนนิ้วมือ เป็นหุํนขนาดเล็ก เอาหุํนใสํไว๎ที่นิ้วมือเพียงนิ้วเดียวและกระดิกไปมาแทนการ
เคลื่อนไหวของหุํน การแสดงด๎วยหุํนนิ้วมือสํวนมากนิยมแสดงประกอบการเลํานิทาน 
          3.  หุํนชัก เป็นหุํนที่ใช๎เชือกชํวยในการเคลื่อนไหวอิริยาบถตําง ๆ คนเลํนอยูํตอนบนของเวที 
หุํนชักมีทั้งแบบงําย ๆ และแบบพิสดาร หุํนชนิดนี้ท ายากและเลํนยากกวําแบบอ่ืน เพราะมีกลไก
ซับซ๎อน 
          4.  หุํนกระบอก เป็นหุํนที่มีการเคลื่อนไหวใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมากเพราะมีสํวน
เคลื่อนไหวได๎หลายสํวน เชํน มือ ปาก และศีรษะ 
          5.  หุํนหนังตะลุง เป็นหุํนที่ท าด๎วยกระดาษแข็งหรือแผํนหนังที่แกะสลักเป็นรูปตําง ๆ การ
แสดงหุํนหนังตะลุงต๎องใช๎แสงเงาในการแสดง 

จากประเภทของหุํนข๎างต๎นสรุปได๎วํา หุํนที่ใช๎ในการแสดงมีหลายชนิด หุํนชักเป็นหุํนที่
คลํองตัวมีความสามารถท าทําทางตําง ๆ ได๎มากท่ีสุด การแสดงก็นําดูและรวดเร็ว หุํนกระบอกเป็นหุํน
ที่มีความสามารถใกล๎เคียงกับหุํนชักแตํกรรมวิธีคํอนข๎างยุํงยาก ลงทุนสูง และใช๎เวลาฝึกหัดนาน สํวน
หุํนมือและหุํนนิ้วมือเป็นหุํนที่ท าขึ้นมาได๎งําย การแสดงที่ใช๎หุํนเป็นตัวละครหุํนจะมีการเคลื่อนไหว
ใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมาก โดยจะมีคนเป็นผู๎เชิดตามบทบาท ลักษณะนิสัยของตัวละคร และตาม
ชนิดของหุํนนั้น ๆ ดังนั้นหุํนมือและหุํนนิ้วมือนั้นเป็นหุํนที่ท าขึ้นงําย ใช๎งําย เหมาะส าหรับการเลํา
นิทานถึงแม๎มีขีดจ ากัดในการแสดงทําทางแตํคําใช๎จํายไมํมากนักและจูงใจเด็ก ๆ ได๎ 
 

การสร้างหุ่น 

ในการสร๎างหุํนแตํละครั้งนั้นมีองค์ประกอบส าคัญท่ีควรค านึงถึง ดังตํอไปนี้ 
เกศนี โชติเสถียร (2524 : 9) กลําวถึง องค์ประกอบส าคัญในการสร๎างหุํนไว๎ดังนี้ 
1. ขนาด จะสร๎างให๎มีขนาดเล็กหรือใหญํอยํางไรก็ได๎ แตํสัดสํวนที่ได๎ขนาดโดยเฉลี่ย 

ประมาณ 1/3 ของขนาดมนุษย์ ความได๎สัดสํวนกันระหวํางคนกับสัตว์ในเรื่อง เป็นสิ่งที่ต๎องค านึงถึง
แตํก็ไมํเสมอไป ทั้งนี้เพราะการสร๎างหุํนในแตํละเรื่องผู๎สร๎างยํอมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
แตกตํางกัน 

2. สํวนที่ต๎องการเน๎นเป็นพิเศษในตัวหุํนแตํละตัว จะมีลักษณะที่ท าให๎ผู๎ดูรู๎ลักษณะนิสัย 
ของหุํนได ๎

3. ศึกษาแหลํงก าเนิดของหุํนประเภทตําง ๆ ที่เคยมีมาในโลกเพ่ือเรียนรู๎วิธีการท าหัว เครื่อง 
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แตํงกาย ล าตัวการเชิด การชัก การเขียนหน๎าเขียนตา ที่เน๎นความรู๎สึกของตัวหุํน 
ณัฐวดี ศิลากรณ์ (2556: 44) กลําววํา สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ควรค านึงถึงการสร๎างหุํน ได๎แกํ 

ขนาดที่เหมาะสมของตัวหุํน ลักษณะพิเศษของหุํนแตํละตัว ตลอดการศึกษาถึงแหลํงก าเนิดแตํละ
ประเภท ทั้งนี้เพือ่คงความเป็นเอกลักษณ์และสื่อความหมายได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู๎สร๎าง 

จากข๎อความดังกลําวข๎างต๎นการสร๎างหุํนจะต๎องอาศัยความรู๎เพ่ือการศึกษารายละเอียดข๎อมูล
ในสร๎างหุํนแตํละประเภท     ทั้งเรื่องขนาดตัวหุํน ขั้นตอนในการผลิต ความเหมาะสมของหุํนกับผู๎เลํา 
หรือผู๎ฟงั เพ่ือน าไปใช๎ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
สรุป 

 หุํนเป็นวัตถุท่ีสร๎างข้ึน แล๎วน ามาท าให๎เคลื่อนไหวได๎ เพ่ือสื่อความหมายกับผู๎อ่ืนโดยใช๎ในการ
สื่อสาร น าความรู๎สึกนึกคิด อารมณ์ แรงบันดาลใจและความฝันมาท าให๎เป็นตัวตนขึ้นมาสิ่งตํางๆ
สามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารถึงบุคคลให๎เข๎าใจความหมายที่สื่อได๎ ซึ่งหุํนมีหลากหลายประเภท เชํน  
 สื่อหุํนมือ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ท าได๎เอง จากวัสดุที่เราไมํใช๎แล๎วและซื้อสํวนที่จ าเป็นบางสํวน 
หุํนที่ผลิตเองนี้ยังมีรูปแบบหลากหลายและมีชีวิตชีวาส าหรับใช๎ประกอบการเรียนการสอนและเพ่ือ
สร๎างสรรค์การเรียนรู๎ในหลากหลายรูปแบบ ได๎แกํ หุํนเงา  หุํนมือ  หุํนถุงมือ  หุํนถุงกระดาษ  หุํนนิ้ว
มือ หุํนหน๎ากาก หรือ   หุํนใสํตัวคน หุํนเงามือ หุํนเชิดหรือหุํนกระบอก  หุํนชักบางชนิดสามารถ
ประดิษฐ์ด๎วยตัวเอง โดยใช๎เศษวัสดุตํางๆ บางชนิดสามารถหาซื้อได๎ตามร๎านค๎าทั่วไป หุํนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสามารถน ามาประกอบการเลํานิทานจะชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ฟังนิทานให๎เกิดความสนใจในนิทาน
มากยิ่งขึ้น และชํวยนักเลํานิทานหน๎าใหมํให๎สามารถเลํานิทานได๎ดีกวําเลําปากเปลํา เป็นสื่อการเรียน
ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษามาก น าไปใช๎ในการสอนได๎หลายๆ เนื้อหาและเป็นสื่อที่เคลื่อนไหว
ได๎ นําสนใจกวํา      ภาพธรรมดา ถ๎าได๎มีการน าหุํนมาใช๎ในห๎องเรียนของเด็กปฐมวัยจะเป็นประโยชน์
แกํเด็กอยํางมากทั้งในด๎านจิตวิทยาสํงเสริมให๎เด็กเกิดความคิดริเริ่ม จินตนาการ ความเป็นผู๎น ากล๎า
แสดงออก การใช๎หุํนประกอบการสอนให๎ผลดีโดยสามารถเลียนแบบของจริงได๎ ท าให๎ผู๎เรียนสนใจและ
ชักจูงให๎ผู๎เรียนรํวมกิจกรรมในการเรียน หุํนจึงเป็นสื่อที่สํงจากความรู๎สึก ความต๎องการของผู๎ถํายทอด
เพ่ือให๎ถึงผู๎รับ   การถํายทอดด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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ค าถามท้ายบทที่ 6 

  

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได๎ศึกษาจนบทเรียนนี้แล๎ว ให๎นักศึกษาตอบค าถามตํอไปนี้ โดยอาศัย
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. ให๎สรุปประวัติและความเป็นมาของหุํนแตํยุคสมัยพอสังเขป 
2. หุํนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเป็นหุํนที่สร๎างข้ึนในสมัยใดและมีกี่ประเภท จงอธิบาย 

พอสังเขป 
3. ให๎แบํงกลุํมๆละ 6 คน อธิบายและวิพากษ์ความส าคัญของหุํนแตํละประเภทและวิธีการ 

น าไปใช๎อยํางน๎อย 5 ประเภท ลงในตารางด๎านลํางนี้ 
 

ประเภทของหุํน ความส าคัญของหุํน วิธีการน าไปใช๎ 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

4. จงอธิบายวิธีการสร๎างหุํน พร๎อมยกตัวอยํางวิธีการสร๎างหุํน อยํางน๎อย 2 ประเภท พอ
สังเขป   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ สามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นในการเชิดของหุ่นได้ 
2. สามารถสาธิตการเชิดหุ่นแต่ละประเภทได้ 
3. วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของหุ่นแต่ละประเภทให้เหมาะกับเด็กปฐมวัยแต่ละ 

ช่วงวัยได้ 
4. สามารถจ าแนกแยกแยะ ลักษณะ การสร้างและวิธีเชิดของหุ่นแต่ละประเภทได้ 

 

เนื้อหาสาระ 
1. หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น 
2. ประโยชน์ของหุ่น 
3. วิธีการเชิดหุ่นส าหรับครู 
4. บทสรุป 
5. ค าถามท้ายบท 
6. เอกสารอ้างอิง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายน าเนื้อหา อภิปรายแสดงความคิดเห็นด้วย Microsoft PowerPoint 
2. ศึกษาตัวอย่างหลักการเชิดหุ่นและชมวีดีทัศน์การเชิดหุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

และอภิปรายซักถามร่วมกันเกีย่วกับการเชิดหุ่นในสถานการณ์ต่างๆ 
3. แบ่งกลุ่มละ 5 คน สาธิตการเชิดหุ่นเทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น  
4. นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติเล่านิทานโดยใช้หุ่นประกอบการเล่านิทาน 
5. วิเคราะห์ประโยชน์ของหุ่นแต่ละประเภทให้เหมาะกับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย 
6. ค าถามท้ายบทที่ 7 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
2. ตัวอย่างหุ่นประเภทต่าง ๆ เชน่ หุ่นมือถุงกระดาษ หุ่นมือถุงมือ หุ่นมือถุงเท้า และ       

หุ่นนิ้วมือ เป็นต้น 

3. วีดีทัศน์การเชิดหุ่นในประเทศต่างๆ และวิธีการเชิดการเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์ 
ประกอบการเล่า 
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4. ต ารา วารสาร บทความต่างประเทศเกี่ยวกับหุ่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ สถาบันความคิดสร้างสรรค์ 
3. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
4. www.incredibleyears.com 
5. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 
1.สามารถอธิบายหลักการ
เบื้องต้นในการเชิดของหุ่นได้ 
2.สามารถสาธิตการเชิดหุ่นแต่
ละประเภทได้ 
3.วิเคราะห์และบอกประโยชน์
ของหุ่นแต่ละประเภทให้
เหมาะกับเด็กปฐมวัยแต่ละ
ช่วงวัยได้ 

1.สังเกตการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
2. ผลงานการสาธิตการเชิดหุ่น
แต่ละประเภทได้ 
3.วิเคราะห์และบอกประโยชน์
ของหุ่นแต่ละประเภทให้เหมาะ
กับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท  
 

1.นักศึกษาเชิดหุ่น
ประกอบการเล่านิทาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ได้ 
2. นักศึกษาสาธิตการเชิดหุ่น
แต่ละประเภทได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80% ได้ 
3.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80%  
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บทท่ี 7 
หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น 

 

บทน า 
 การเชิดหุ่นของแต่ละประเภทแม้จะดูคล้ายกัน แต่ถ้าสังเกตให้ดีแต่ละคณะก็จะมีการเชิดหุ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หุ่นแต่ละประเภทมีความแตกต่างทั้งในรูปลักษณะ การสร้าง และวิธีเชิด
แสดง เช่น หุ่นมือนั้นแสดงโดยการเชิดด้วยการใช้นิ้วมือสอด แล้วขยับให้มือ หัว และปากของหุ่น
เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ หุ่นมือนี้มีหลายแบบ ทั้ง หุ่นมือถุงกระดาษ หุ่นมือถุงมือ หุ่นมือถุงเท้า และ 
หุ่นนิ้วมือ ซึ่งหุ่นมือเหล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนของมนุษย์ในการเคลื่อนไหว แสดงลีลา อารมณ์ และ
สื่อสารความคิดต่างๆ ให้ผู้อ่ืนรับรู้ผ่านเสียงพากย์ และอิริยาบถของหุ่น เพ่ือสร้างความสนุกสนาน ให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และยังเป็นความงดงามที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ให้เด็กๆ ได้ศึกษา และเรียนรู้ไปพร้อมกับการแสดงของหุ่นมือ 

 

หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่น 
หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่นก็คือ การรู้จักหุ่นประเภทต่างๆ  ที่จะน ามาใช้ในการเชิดหุ่นแต่

ละครั้ง หุ่นแต่ละชนิดจะมีส่วนที่เคลื่อนไหวได้แตกต่างกันไป ครูจะต้องศึกษาว่าหุ่นที่ตนน ามาใช้นั้น
ต้องใช้อวัยวะส่วนใดเป็นส่วนที่ควบคุมการเชิด การเชิดหุ่นของแต่ละประเภทแม้จะดูคล้ายกัน        
แต่ถ้าสังเกตให้ดีแต่ละคณะก็จะมีการเชิดหุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหุ่นแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างทั้งในรูปลักษณะ การสร้าง และวิธีเชิดแสดง ดังต่อไปนี้ 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (เล่มที่ 32) ได้แบ่งเสนอวิธีการเชิดหุ่นแต่ละประเภทซ่ึง      
มีความแตกต่างทั้งในรูปลักษณะ การสร้าง และวิธีเชิดแสดง ดังนี้ 

1. หุ่นมือ มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ส าหรับให้เด็กเล่นแสดง ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความสูง 
ประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้เชิดแสดงเป็นมหรสพส าหรับผู้เชิดระดับมืออาชีพ หุ่นมือมีล าตัวกลวง 
เพ่ือให้ผู้เชิดสอดแขนเข้าไปได้ โดยใช้มือและนิ้วมือควบคุมบังคับการเคลื่อนไหวของตัวหุ่น ส่วนศีรษะ
ของหุ่นมือ คือ อวัยวะหลักท่ีส าคัญมากของหุ่นประเภทนี้ ซึ่งวัสดุที่น ามาใช้ประดิษฐ์ มีหลายชนิด เช่น 
ลูกบอลยาง กระดาษแข็ง ถุงเท้ายัดนุ่น เศษผ้าหรือผ้าสักหลาด กระดาษปิดกาว เศษพลาสติก ยาง
หรือไม้ที่มีน้ าหนักเบา ศีรษะของหุ่นมือ ส่วนมากเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ในบางครั้งผู้ประดิษฐ์อาจสร้างให้
ขยับขากรรไกร ดวงตา และใบหูได้ ศีรษะของหุ่นมือจะตรึงติดอยู่กับล าตัวหุ่นซึ่งมีลักษณะเป็นเสื้อ
คลุมหลวมๆ ตรงๆ ลงมา เพ่ือให้ผู้เชิดสอดแขนเข้าไปได้ อวัยวะส่วนที่เป็นมือ มักใช้วัสดุประเภท
เดียวกันกับศีรษะ แต่ให้มีขนาดไม่เหมือนธรรมชาติ ส าหรับมือของหุ่น มักให้ถือสิ่งของต่างๆ ตาม
ท้องเรื่อง การเชิดไม่ซับซ้อนยุ่งยากเท่าหุ่นชนิดอื่น โดยทั่วไปผู้เชิดหุ่นมือใช้แขน และมือ สอดเข้าไปใน
ถุงซ่ึงเป็นล าตัวหุ่น และใช้นิ้วชี้สอดให้ตรงกับรูที่เชื่อมระหว่างล าตัวกับศีรษะหุ่น เพ่ือบังคับส่วนศีรษะ
ของหุ่น นิ้วโป้งและนิ้วกลางใช้บังคับมือและแขนทั้ง 2 ข้างของหุ่น การเชิดแสดงหุ่นมือมีข้อจ ากัดอยู่
เพียงแค่ล าตัวส่วนครึ่งบนของตัวหุ่น อย่างไรก็ตาม หากผู้เชิดมีทักษะมากก็อาจให้หุ่นมือแสดงบทเดิน 
กระโดด เต้นร า หรือวิ่งได้บ้างเหมือนกัน 
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2. หุ่นนิ้วมือ เป็นหุ่นที่แตกแขนงมาจากหุ่นมือ หุ่นชนิดนี้มีขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นการใช้นิ้ว 
มือเชิดแสดง ผู้เชิดจะใช้นิ้วชี้และนิ้วนางเป็นส่วนขาของหุ่น ส่วนนิ้วกลางใช้เชิดล าตัวและหัว การเชิด
แสดงส่วนมากใช้การเคลื่อนไหวของขาหุ่นทั้ง 2 ข้าง โดยเน้นการวิ่ง เดิน เต้นร า กระโดด ส าหรับ
ส่วนบนของตัวหุ่นเคลื่อนไหวไม่ได้มากนัก เนื่องจากความจ ากัดของขนาด และร่างกาย โดยทั่วไปหุ่น
นิ้วมือจึงน ามาเป็นของเล่นส าหรับเด็กภายในกลุ่มเล็กๆ มากกว่าจะใช้เชิดแสดงเป็นมหรสพ 

3. หุ่นส าหรับสร้างเป็นภาพยนตร์ มีลักษณะคล้ายตุ๊กตามากกว่าหุ่นที่ใช้ส าหรับการเชิด 
แสดงเป็นมหรสพในโรงหุ่น ส่วนมาก ประดิษฐ์ให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มากที่สุด เพ่ือให้ภาพที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ ดูแล้วน่าสนใจ เหมือนการแสดงของมนุษย์ ตัวหุ่นอาจดัดแปลงให้มีท่าทางการ
เคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับ อากัปกิริยาของมนุษย์ การจัดวางท่าทางของหุ่นเพ่ือประโยชน์ส าหรับการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญของการสร้างหุ่นประเภทนี้ โดยทั่วไป หุ่นที่สร้างขึ้น ส าหรับการ
ถ่ายท าภาพยนตร์นี้จะมีขนาดไล่เลี่ยกับตุ๊กตาทั่วๆ ไป ส่วนการจัดฉากประกอบต่างๆ ก็มีสัดส่วนที่
เหมาะสมกับขนาดของหุ่นตามกันไปด้วย 

4. หุ่นกระบอก มีลักษณะคล้ายกับหุ่นมือ กล่าวคือ ล าตัวของหุ่นมีส่วนกลวงภายใน เพ่ือให้ 
แขนสอดเข้าไปเชิดได้ การเชิดแสดงหุ่นกระบอกก็เชิดจากด้านล่างเช่นเดียวกัน หุ่นกระบอกส่วนมากมี
ศีรษะและล าคอกลวง ส่วนหัวของหุ่นกระบอกอาจประดิษฐ์ขึ้น จากวัสดุต่างๆ ที่มีน้ าหนักไม่มากนัก 
เช่น กระดาษ ไม้ที่มีเนื้อเบา หุ่นกระบอกเป็นมหรสพส าหรับชาวบ้าน และสามารถเชิดแสดง โดยใช้
บท ส าหรับการแสดงหุ่นสารพัดประเภท ไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรม ตลก เทพนิยาย หรือเรื่อง
จินตนาการแบบเพ้อฝัน (fantasy) แต่ที่เหมาะที่สุดคือ น ามาเล่นกับบท ซึ่งมีเรื่องราวที่เน้นการ
แสดงออกของตัวละครมากกว่าการสนทนาโรงหุ่นกระบอกมีลักษณะคล้ายโรงหุ่นมือ คือ มีที่ ว่าง
ด้านล่างของพ้ืนเวที เพราะใช้การเชิดแสดงจากด้านล่างเป็นส่วนมาก แต่ที่บางภูมิภาค เช่น เกาะซิซิลี 
มีการเชิดแสดงจากด้านบน ในกรณีเช่นนี้ โรงหุ่นกระบอกจะมีลักษณะคล้ายโรงหุ่นชักสายเชิด 

5. หุ่นเงา เป็นหุ่นที่คนไทยรู้จักกันดี ในชื่อ หนังตะลุง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของหุ่นกระบอก     
ความแตกต่าง คือ ผู้ชมจะไม่ชมการแสดงจากการมองตัวหุ่นโดยตรง แต่จะชมภาพของหุ่น ซึ่งปรากฏ
ที่จอ โดยใช้ไฟส่องจากด้านหลังของตัวหุ่นที่มีลักษณะแบนเป็นภาพมิติเดียวนั้น ให้เงาของตัวหุ่นไปตก
กระทบจอที่ใช้ผ้าขาวผืนใหญ่ขึงตึง เกิดเป็นภาพบนจอ ผู้ชมจึงชมการเชิดแสดงหุ่นประเภทนี้ใน
ลักษณะของการดูหนัง 

ลักษณะของหุ่นประเภทนี้เป็นแผ่นภาพแบน ประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษแข็ง แผ่นสังกะสี ใน
ประเทศทางตะวันออกจะประดิษฐ์จากหนังสัตว์ เช่น โค กระบือ ขนาดหุ่นเงา หรือท่ีเรียกว่า "ตัวหนัง" 
จะมีขนาดไม่เกิน 50 เซนติเมตร ลักษณะของตัวหนัง อาจออกแบบให้เห็นเป็นภาพใบหน้า ที่เอียงข้าง
ของตัวละคร หรืออาจเป็นภาพหน้าตรง ที่แสดงความรู้สึกต่างๆ ก็ได้ แต่ส่วนมากจะเป็นภาพใบหน้า
ด้านข้าง ตัวหนังสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา ได้บ้าง โดยการดึงเชือก ที่ผูกไว้ที่
อวัยวะนั้นๆ 

การเชิดจะเชิดตัวหนังทางด้านหลังของจอ และเชิดจากด้านล่าง ผู้เชิดต้องวางแนวจับตัวหนัง
ด้านแบนๆ นั้นให้ขนานไปกับจอ แล้วเคลื่อนตัวจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เป็นแนวระนาบตามกัน
ไป ความสนุกสนานของการชมหนังตะลุงเกิดจากบทสนทนา หรือการแสดงของผู้เชิด ซึ่งช่วยสร้ าง
สีสันให้แก่การเล่น หุ่นเงาเหมาะที่จะใช้แสดงกับเรื่องราวที่มีอยู่ในคติชาวบ้าน เช่น นิทาน นิยาย
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พ้ืนบ้าน หรือเนื้อเรื่องประเภทเทพนิยาย ส าหรับโรงเชิดหุ่น มีลักษณะคล้ายโรงเชิดหุ่นมือ             
แต่ด้านหน้าโรงขึงจอผ้าขาวให้ตึง 

6. หุ่นชักสายเชิด เป็นหุ่นแบบใช้เส้นเชือกชักเชิด ในภาษาอังกฤษมักเรียกว่า            
String-puppet แต่ค า Marionette ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศส ได้รับความนิยมมากกว่า เพราะเหตุว่า 
หุ่นชนิดนี้ เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในประเทศฝรั่งเศส ตามหลักฐานที่ค้นพบ มีการเชิดแสดงหุ่นชนิด
นี้มานานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 แล้ว 

ช่างผู้ประดิษฐ์หุ่นชักสายเชิดจะมีวิธีการสร้างหุ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน แต่
โดยทั่วไป ศีรษะและล าคอของหุ่นประเภทนี้สร้างจากวัสดุที่คล้ายกับวัสดุของหุ่นมือ คือ ใช้ไม้ที่มี
น้ าหนักเบา หรือกระดาษปิดกาว หรือกระดาษแข็ง ส่วนวัสดุที่น ามาประดิษฐ์เป็นล าตัวของหุ่น ต้อง
แข็งแรงพอสมควร เช่น ไม้ กระดาษปิดกาว ผ้ายัดนุ่น 

ล าตัวของหุ่นชักสายเชิดแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไป และส่วนล่างจากเอวลง
มา เพ่ือให้การเชิดเคลื่อนไหวได้อ่อนช้อย คล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากที่สุ ด และที่เท้า
ของหุ่นมักถ่วงให้หนักด้วยตะกั่ว โดยรวมแล้ว อวัยวะแทบทุกส่วนของตัวหุ่นชักสายเชิดจะประดิษฐ์ให้
เคลื่อนไหวได้ รวมทั้ง นัยน์ตาทั้ง 2 ข้างที่กลอกไปมาได้ด้วย การตกแต่งหุ่นจะใช้สีวาดและทาอวัยวะ
ต่างๆ ที่เป็นร่างกาย เสื้อผ้าก็มักจะให้มีสีสันสดใส ฉูดฉาด เพ่ือดึงดูดสายตา และความสนใจ เสื้อผ้า
และเครื่องประดับต่างๆ ของหุ่น มีลักษณะหลวมๆ และเบา เพราะหุ่นประเภทนี้ต้องเคลื่อนไหวมาก 
ตัวหุ่นมีรูปร่างครบสมบูรณ์ทุกอย่าง มีเส้นเชือก ซึ่งมีความเหนียวมาก ผูกตรึงกับอวัยวะส่วนต่างๆ 
ของหุ่น โดยเฉพาะที่แขนและขา และโยงไปยังด้ามบังคับ ที่ท าด้วยไม้เป็นรูปกากบาท 

ผู้เชิดหุ่นจะเชิดจากด้านบนของโรงหุ่น ซึ่งสร้างยกพ้ืนอยู่ด้านหลังของฉาก เพ่ือให้ผู้เชิดแสดง 
สามารถยืนชะโงกออกมาเชิดตัวหุ่นที่อยู่ข้างหน้าฉากได้ถนัด หุ่นชักสายเชิดนี้ ได้รับความนิยมอย่าง
สูงสุดในยุโรป ระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศที่นิยมน าหุ่นชนิดนี้มาเล่น เช่น ออสเตรีย 
อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย 

 

ประโยชน์ของหุ่น 
หุ่นมีประโยชนหลายด้านดังที่ไดมีผู้กล่าวถงึด้านต่างๆไวดังนี้ 
ซุลจีวิค (Zuljevic.2005:37-44) จากงานรายงานวิจัย พบว่า ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยรายงานว่า 

การใช้หุ่นในห้องเรียนช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมและยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านการอ่าน การพูด 
และทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

อรชุมา  ยุทธวงศ์ (2527: 579 -580) ได้กล่าวถึงหุ่นมีประโยชนหลายด้าน ดังนี้ 
1.  ให้ความบันเทิง มีการใช้หุ่นแสดงในรายการบนเวที รายการโทรทัศน์และการแสดงละคร

หุ่นทั้งเรื่องหรือร่วมกับการแสดงประเภทอ่ืนๆเป็นที่ดึงดูดความสนใจส าหรับผู้ใหญ่และเด็กบางครั้งก็
ใช้หุ่นประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา    

2.  ให้ประโยชนในการเรียนรู นิยมใช้หุ่นเพ่ือการเรียนรูและปลูกฝังแนวความคิดต่างๆ       
ให้กับเด็ก เช่น    

2.1 สอนท าหุ่นในการเรียนวิชาศิลปะโดยเน้นการแสดงออกความคิดสร้างสรรค ์
และจนิตนาการ     
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2.2 ใช้หุ่นเป็นสื่อกลางการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น ดนตรี สังคมวิทยา คณิตศาสตร์ 
ภาษา ฯลฯ เพราะเปน็การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ช่วยใหผู้้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน    

2.3 หุ่นช่วยให้เด็กไดรับการชี้แนะแนวทางในการประพฤติ ปลูกฝังคา่นิยมต่างๆ     
เช่น การรักษาความสะอาด การเสียสละฯลฯ รวมทั้งการใช้หุ่นเพ่ือเผยแพรแนวความคิด เช่น ในเรื่อง
ความรูเรื่องประชาธิปไตย  สารธารณสุข   

 2.4 การแสดงละครหุ่นช่วยให้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1 หุ่นเชิดมือจากถุงเท้า 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
2.5 หุ่นช่วยแกปัญหาเฉพาะตัวของแต่ละคนได้ เช่น เด็กท่ีขี้อาย ติดอ่าง กา้วร้าว  

หรือมีปัญหาในด้านการสื่อสาร โดยเด็กจะสื่อสารกับผู้อ่ืนผ่านตัวหุ่นจะง่ายกว่าการสื่อสารด้วยตัวเอง
โดยตรง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.2 หุ่นเชิดมือจากถุงเท้า 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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Green smith (2016) ได้กล่าวไว้ในบทความ Puppets in Education ของสถาบันความคิด

สร้างสรรค์ : อ้างอิง)  ได้กล่าวถึงคุณค่าของหุ่นว่า หุ่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และ
ชีวิตประจ าวันของเรา จากหุ่นเชิดกับ Muppets เราจะเห็นพวกเขาในโทรทัศน์วิดีโอหรือในการแสดง
สด ในรูปแบบที่แตกต่างกันพวกเขาดึงดูดทั้งเก่าและวัยเหมือนกันแสดงประเพณีและประเพณีที่
แตกต่างกันและเป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่มีคุณค่า หุ่นเป็นทั้งความบันเทิงและน่าหลงใหล เด็ก
สามารถเชื่อและเกี่ยวข้องกับพวกเขา พวกเขาสามารถเข้าและส ารวจโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อัน
น่าหลงใหลที่หุ่นสร้างข้ึนได้  

การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาของลูกหลานของเราช่วยให้พวกเขา
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิต หุ่นสามารถกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ๆ ส่งเสริมการเล่นและการค้นพบ
อันสร้างสรรค์และเป็นวิธีโต้ตอบที่ยอดเยี่ยมในการน าเสนอเรื่องเล่าให้กับผู้อ่านที่ไม่เต็มใจที่ สุด พวก
เขาสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการน าเรื่องราวมาสู่ชีวิต หุ่นสามารถให้ความส าคัญกับการเล่น
บทบาทส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและสามารถเป็นส่วนส าคัญ
ในการเล่าเรื่องและบทกวี นอกจากนี้หุ่นมือกับปากที่สามารถท างานได้และลิ้นเป็นแหล่งสร้างแรง
บันดาลใจที่ยอดเยี่ยมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภายในการรู้หนังสือ 

Green smith ยังได้บอกอีกว่า หุ่นสามารถช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษ 
พวกเขาสามารถกระตุ้นและสนับสนุนเด็กที่มีปัญหาในการสื่อสารและการโต้ตอบ พวกเขาสามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมและมอเตอร์ของพวกเขาและสามารถตอบสนองความต้องการด้านภาพ
สัมผัสและอารมณ์ของเด็กแต่ละคนได้ หุ่นมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีมือและนิ้วมือทั้งสองข้างสามารถใช้
ร่วมกับการลงนามที่ต่างกันเพ่ิมมิติต่อไปในการช่วยให้เด็ก ๆ มีปัญหาในการได้ยินและความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ดวงเดือน แจ้งสว่าง (2542) ได้สรุปประโยชน์ของหุ่น ดังนี้ 
1. ประโยชน์ทางด้านความบันเทิง 
จุดประสงค์ของการใช้หุ่นในระบบการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนที่เป็นเป้าหมายส าคัญ

และเป็นประโยชน์มหาศาลยิ่ง ก็คือการบรรเทาความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น การคิดเลข การฝึกหัดอ่านและการเขียน การพูด การใช้เหตุผล การปรับตัวให้เข้ากับ
เพ่ือนๆ ครู สถานที่ในโรงเรียนความไม่เข้าใจระบบกฎเกณฑ์ต่างๆ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จริยธรรม การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและความเคยชินที่ไม่
ถูกต้อง ความลังเลไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง การขจัด หวาดกลัว การพัฒนาและบ ารุงรักษา
สุขภาพกายและจิต การพัฒนาความเข้าใจในสุนทรียภาพการท าความเข้าใจในเรื่องของโลกชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รู้จักคุณค่าของตนเองเพ่ือการเติบโตอย่างเต็มไปด้วยประสบการณ์ และมีพลังสร้างสรรค์ 
ฯลฯ  

นอกจากการผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  
การใช้หุ่นเป็นสื่อการเรียนการสอนยังก่อให้เกิดผลพวงต่อเนื่อง ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งครูและเด็กเป็น
อย่างยิ่ง ในส่วนของครูนั้น คือ การใช้หุ่นช่วยในการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆเมื่อเด็กๆ  
ได้รับความสนุกสนานสามารถเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ครูเองก็จะรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ
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ในการสอนเป็นก าลังใจส าหรับครูและการใช้หุ่นจะท าให้ครูสามารถเข้าใจและรู้จักเด็กของตนได้
ชัดเจนขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7.3  หุ่นเชิดมือจากถุงเท้า 
ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
ทั้งส่วนที่เป็นปัญหาทางสังคมและการเรียนรู้ของเขาและส่วนที่เป็นจุดเด่นอันแสดงถึงความ

สนใจความสามารถตลอดจนเจตคติและความรู้สึกนึกคิดอันจะเป็นแนวทางให้ครูได้ปรับกระบวนการ
สอนของตนให้เหมาะสมแก่สภาพและบุคลิกของลูกศิษย์แต่ละคนนอกจากนั้นหุ่นยังเป็นสื่อการสอนที่
หาง่ายใช้ง่ายไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแต่ให้ผลคุ้มค่าที่สุด  

2. ประโยชน์ทางด้านการศึกษา  
แนวโน้มในการใช้หุ่นเป็นการเรียนรู้ปลูกฝังเจตคติและแนวคิดต่างๆ ในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

กว้างขวางซึ่งโดยแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือผลพลอยได้เท่านั้น จุดประสงค์ของการใช้หุ่นในระบบ
การศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนที่เป็นเป้าหมายส าคัญและเป็นประโยชน์มหาศาลยิ่ง     

3.  ประโยชน์ด้านการบ าบัดรักษา 
  3.1  คนใช้มีความพิการประเภท อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือประสบอุบัติเหตุ ท าให้การ
ท างานของอวัยวะการเคลื่อนไหว เช่น แขน มือ ข้อมือและนิ้ว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
ผิดปกติมาสามารถใช้งานได้แพทย์จ าเป็นต้องใช้วิธีกายภาพบ าบัดแต่เนื่องจากการรักษาโดยวิธี
กายภาพบ าบัดต้องใช้ระยะเวลายาวนานท าให้คนไข้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ใจ ซึ่งส่ งผลให้เกิด
ความเครียด มีผลกระทบท าให้การบ าบัดรักษาไม่ประสบผลส าเร็จต่อไปอีก การน าหุ่นประเภทที่คนไข้
จะต้องใช้มือนิ้ว ข้อมือและแขนคือหุ่นเชิดมือ (Glove Puppet ) หุ่นนิ้ว (Finger Puppet) และหุ่น
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ปากอ้า ( Mouth Puppet )  มาให้คนไข้ได้เชิดเล่นจะท าให้คนไข้ได้เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ  ดังกล่าว
ด้วยความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายและไม่เกิดความเครียดในระหว่างการบ าบัดรักษา นับได้ว่าเป็น
เครื่องมือแพทย์ที่หาง่ายและราคาถูกมาก       

  3.2  คนไข้ที่มีปัญหาทางจิตใจบางประเภทที่ไม่รุนแรงนัก การบ าบัดรักษาจะใช้วิธี
หุ่นพูดกับคนไข้หรือให้คนไข้พูดคุยกับหุ่นก็ได้แล้วแต่กรณี คนไข้ที่มีปัญหาทางจิตใจมักเกิดจาก
ความเครียดไม่สามารถปรับตัวและรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนได้  ได้รับความกดดันทางจิตใจ
อาการที่ปรากฏจึงมักจะเป็นอาการนิ่งเงียบไม่พูด เหม่อลอยไม่สนใจใคร การให้หุ่นพูดกับคนไข้และ
คนไข้ได้เล่นกับหุ่น   จะช่วยให้คนไข้ได้ระบายอารมณ์ของตัวเองผ่านทางหุ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ความกดดันทางอารมณ์ความรุนแรงก้าวร้าวลงและอาจจะเป็นโอกาสผู้ท าการบ าบัดรักษาได้รับทราบ
ถึงปญัหาที่แท้จริงในจิตใจของคนไขแ้ละสามารถก าหนดการักษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง  

  3.3  หุ่นมาใช้การแก้ปัญหาบุคลิกภาพเฉพาะคน  เช่น  ติดอ่าง ขี้อาย ก้าวร้าว หรือ
มีปัญหาทางด้านการสื่อสารได้อีกด้วย โดยการก าหนดให้ผู้รับการบ าบัดรักษาเป็นผู้เชิดหุ่นและผู้
บ าบัดรักษาเขียนบทหุ่นให้เหมาะสมเป็นรายกรณี ปัญหาบุคลิกภาพต่างๆ นั้นมักเกิดขึ้นจากสภาพทาง
จิตใจเป็นต้นเหตุใหญ่การเชิดหุ่นจะสามารถยกเอาความวิตกกังวล ความเครียดและความหวาดกลัว
ออกจากจิตใจของผู้รับการบ าบัดรักษาไปไว้ที่หุ่นและเรื่องราว ผู้รับการบ าบัดรักษาจะรู้สึกผ่อนคลาย 
และแสดงพฤติกรรมตลอดจนสามารถพูดจาได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น   เนื่ องจากตนเองไม่ต้อง
เผชิญหน้ากับผู้อ่ืนโดยตรงในขณะสื่อสาร บุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ก็จะได้รับการแก้ไขด้วยตัวของ
เขาเองโดยปริยาย  

สถาบันความคิดสร้างสรรค์ (2015) ได้ระบุถึงประโยชน์ของหุ่น ดังนี้ 
1.  ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม โดยการให้เด็กและครูร่วมกันเชิดหุ่นกับเพ่ือน ๆ     

การแบ่งหน้าที่ในการจัด การเชิดหุ่น จะท าให้เด็กรู้จักเรียนรู้ผู้อ่ืนและสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้
ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและช่วยฝึกให้เด็กกล้า
แสดงออก 

2.  ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยเด็กจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ตนเองพร้อมกับ
การแสดงออกทางความคิด ความฝันจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีโอกาสแสดงจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์ ให้ปรากฏ การเชิดหุ่นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความนัยใจของตน โดย
แสดงผ่านหุ่นเชิด 

3.  ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา หุ่นสามารถส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็กให้ดีขึ้น ด้วย
การใช้หุ่นสร้างการเริ่มต้น “ประสบการณ์ทางภาษา” โดยใช้หุ่นเป็นตัวละคร ถือดินสอ คาบดินสอ
หรือส่งบัตรค าที่เตรียมไว้ น ามาติดบนบอร์ดกระดาษทราย แล้วใช้หุ่นเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง 
ออกค าสั่งให้ออกเสียงตามหุ่น เด็กก็จะได้รับความสนุกสนานผ่านการเรียนจากหุ่นมาก 

4.  ใช้หุ่นเป็นสื่อในการสอนวิชาต่างๆ ได้หลายวิชา เช่น ศิลปะ คณิตศาสตร์ ร้องเพลง เกม 
ตลอดจนวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น น าหุ่นมาตกแต่งเป็นต้นไม้ ดอกไม้ เกสร และผีเสื้อ แล้วแสดงการ
เรียนรู้เรื่อง ขบวนการผสมเกสรดอกไม้ จะท าให้การเรียนรู้นั้นสนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมทั้งช่วย
เปลี่ยนทัศนคติให้กับเด็กท่ีไม่ชอบเรียนวิชาต่าง ๆ อีกให้ดีขึ้นด้วย 
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จากประโยชน์ของหุ่นข้างต้นดังกล่าว ได้สรุปว่า หลักการส าคัญในการน าหุ่นมาเป็นสื่อในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาความพร้อมและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ด้วยเหตุผล และคุณลักษณะพิเศษของหุ่นคือ หุ่นมีมิติสามารถท าเลียนแบบของ
จริงได้ ท าให้เด็กสนใจและชักจูงให้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสนุกสนาน เมื่อน าหุ่น
ประเภทต่างๆ มาประกอบการเล่านิทาน หุ่นจะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรมได้ชัดเจนเป็นอย่างดี หุ่นเป็นสื่อในการเรียนการสอน ที่มีบทบาทส าคัญต่อเด็กระดับปฐมวัย
เป็นอย่างมาก ควรแก่การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างหุ่นประเภทต่างๆ สามารถน าไปใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหุ่นเป็นการเลียนแบบของจริงทั้งรูปร่างหน้าตา ถ่ายทอดทั้งความรูสึกนึกคิด ของผู้ที่
เกีย่วขอ้งในการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่มาจากหุ่น หุ่นจึงมีความส าคัญมากมาย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
การกระตุ้นเร้าความสนใจด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิต ช่วยส่งเสริมจิตนาการ  การกลา
แสดงออกชักจูงให้รว่มกิจกรรม ช่วยปลูกฝังแนวความคิดเป็นสื่อการเรียนทุก วิชาเพ่ือให้เกิดการเรียน
รูอย่างสนุกสนาน  ให้ความบันเทิงในการแสดงบนเวที การโฆษณา หุ่น จึงเป็นสื่อที่ส่งจากความรูสึก 
ความตอ้งการของผู้ถ่ายทอดเพ่ือให้ถึงผู้รับการถา่ยทอดด้วยความ สนุกสนานเพลิดเพลิน  
  
การเชิดหุ่นส าหรับคร ู

วิธีการเชิดหุ่น มีนักการศึกษาหลายท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหุ่นเชิดและได้เสนอวิธีการ
เชิดหุ่นไว้เป็นแนวทางส าหรับครู ดังต่อไปนี้ 

รัชนี แก่นวิชัย (2539) ได้แบ่งการเชิดหุ่นมือประเภทต่างๆ อาจกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
หุ่นมือประเภทขยับปาก 

1. สอดมือเข้าไปในตัวหุ่น นิ้วทั้ง 4 นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปากส่วนบนของหุ่น ส่วนหัว 
แม่มืออยู่ที่ปากส่วนล่าง (เฉพาะหุ่นถุงเท้าและหุ่นผ้า) 

2. ขยับนิ้วมือให้เป็นจังหวะตามบทพากย์ เมื่อหุ่นพูด มือจะต้องขยับให้ปากหุ่นอ้าและหู 
ปากสลับกันไป ผู้เชิดจะต้องสังเกตโดยการฟังคนพากย์ และพยายามเชิดหุ่นให้ท าท่าทางขณะพูด
คล้ายกับคนจริงๆ 

3. เมื่อหุ่นพูด ควรให้หุ่นหุบปาก ไม่ควรให้หุ่นหุบปาก ไม่ควรให้อ้าปากค้างหรือขยับปากอยู่ 
ตลอดเวลามิฉะนั้นผู้ชมจะดูไม่ออกว่าหุ่นตัวใดก าลังพูด 

4. ส าหรับหุ่นถุงกระดาษ การเชิดจะใช้เพียง 4 นิ้วนั้น ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือจับที่รอยพับตรง 
ก้นถุง ขยับให้ปากหุ่นเคลื่อนไหวตามจังหวะการพูด 

5. สิ่งที่ต้องระวังส าหรับหุ่นถุงกระดาษอีกอย่างหนึ่ง คือ ขณะเชิดต้องระวังไม่หันข้างหรือ 
หันหลังให้ผู้ชม เพราะหุ่นไม่มีด้านข้างและด้านหลัง 
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ภาพที่ 7.4 หุ่นมือจากถุงเท้า 

ที่มา : http://www.puppetsnow.com/making-bird-puppets.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5 Making Puppets with Cereal Boxes 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/cereal-box-puppets.html 

 
 

http://www.artistshelpingchildren.org/cereal-box-puppets.html
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ภาพที่ 7.6 วิธีการเชิดหุ่นถุงกระดาษ 

ที่มา : https://www.pinterest.com/shinekidscrafts/kids-crafts-paper-bag-puppets/ 
 

วิธีเชิดหุ่นมือธรรมดา 
1. ใช้นิ้ว 3 นิ้ว คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ส าหรับหุ่นเชิด โดยสอดนิ้วชี้ไว้ที่คอหุ่น  

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางอยู่ที่มือทั้งสองข้าง นิ้วก้อยและนิ้วนางพับไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.9 ตัวอย่างการเชิดหุ่นมือ 

ที่มา : http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/ 

http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/
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ภาพที่ 7.10 ตัวอย่างการเชิดหุ่นมือ 

ที่มา : http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.11 ตัวอย่างการเชิดหุ่นมือ 

ที่มา : http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/ 
 
 

http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/
http://puppet-a-day.blogspot.com/2011/02/
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2. หัวหุ่นทุกชนิดควรมีกรวย เพื่อจะได้ใช้นิ้วสอดเข้าไปบังคับหัวหุ่นให้เคลื่อนไหวได้ตาม 
ต้องการ ถ้าไม่มีกรวยหรือถ้ามีแต่หลวมกว่านิ้วจะบังคับหัวหุ่นล าบาก 

3. ผู้เชิดหุ่นควรฝึกซ้อมการเชิดหุ่นที่หน้ากระจก เพ่ือจะได้ดูว่าหุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้  
อิริยาบถต่างๆ เหมือนจริงหรือไม่ เช่น ไหว้ โบกมือ ท่าทางขณะพูด ฯลฯ ถ้าหากไม่ฝีกซ้อมการเชิดหุ่น 
ผู้เชิดอาจจะไม่สามารถบังคับหุ่นได้ถูกต้อง ท่าทางหุ่นที่แสดงออกมาอาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 
ท าให้ไม่น่าดู 

4. เสื้อหุ่นมือไม่ควรสร้างให้ยาวจนเกินไป เพราะจะท าให้เกะกะขณะเชิดแต่ก็ไม่ควรตัดสั้น 
จนเกินไปจนกระทั่งเห็นแขนผู้เชิด 

5. ขณะที่หุ่นพูด ควรขยับเขยื้อนตัวหุ่นเล็กน้อย เพราะหุ่นชนิดนี้อ้าปากพูดไม่ได้ ต้องใช้ 
อาการเคลื่อนไหวตัวเล็กน้อย เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่าหุ่นตัวใดก าลังพูดอยู่ หุ่นตัวที่ไม่ได้พูดก็ควรจะอยู่เฉยๆ 
ผู้ชมจะได้ไม่สับว่าหุ่นตัวใดก าลังพูด 

วิธีเชิดหุ่นท าจากถุงมือ  
การเชิดหุ่นท าจากถุงมือ อาจกระท าได้ดังนี้ 
1. ถ้าหากเชิดหุ่นถุงมือบนเวทีเปิด ซึ่งไม่ต้องการให้เห็นตัวผู้เชิดหุ่น ควรย้อมถุงมือให้เป็นสี 

ด าก่อนจะได้เห็นตัวหุ่นชัดเจน 
2. วิธีการเชิดหุ่นนก ถ้าต้องการให้นกกระพือปีกใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางสอดใต้ปีกนก  

ขยับนิ้วขึ้นลงปีกนกจะกระพือได้ 
3. หุ่นท าจากถุงมือมีลักษณะคล้ายหุ่นนิ้วอาจน ามาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เพราะมีหุ่นถึง     

5 ตัว อาจใช้สอนจ านวนนับ 1-5 ได้ หรืออาจน าหุ่นมาใช้ในการเล่านิทานก็ได้ เช่น บทร้อยกรอง
เกี่ยวกับสิงโต (จิระประภา บุญยนิตย์ 2522 : 48) 

หัวบนนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางแต่งหน้า เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป อุปสรรคที่ใหญ่
ที่สุดคือคุณไม่สามารถหมุนศีรษะได้จริงๆคุณต้องหมุนทั้งร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.12 หุ่นมือ 

ที่มา : http://www.storycraft.com/files/crafts.htm 
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ภาพที่ 7.13 หุ่นนิ้วมือสร้างสรรค์ 
ที่มา :http://www.artistshelpingchildren.org/ 

puppetshandpuppetsfingerpuppetsartscraftsideaskids.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7.14 Printable Clown Finger Puppets 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/ 

puppetshandpuppetsfingerpuppetsartscraftsideaskids.html 
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ภาพที่ 7.15 หุ่นนิ้วมือ 

ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/finger-puppets-from-gloves.html 
 
วิธีเชิดหุ่นเชิดหรือกระบอก 
1. หุ่นท าจากกระดาษเชิดง่ายเพียงแต่ดึงเชือกเส้นยาวที่ล่ามมาจากแขน ขา ส่วนต่างๆของ 

หุ่นก็จะกระตุกขึ้นลง 
2. หุ่นท าจากผ้าจะใช้วิธีขยับไม่ให้ตัวหุ่นหมุนไปมา หรือท าท่าเขยื้อนตัวได้คล้ายคนจริง  

บางคนอาจน ามาใช้ในการสอน โดยดึงไม้ลงมาล่างข้าง ตัวหุ่นก็จะผลุบลงมาอยู่ในภาชนะเด็กมองไม่
เห็นตัวหุ่น เพ่ือจะเชิดครูดันไม้ขึ้นไป ตัวหุ่นจะโผล่ขึ้นมา ท าให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกสนานและ
ยิ่งถา้ครูติดกระดิ่งหรือกระพรวนไว้ ดัง กรุ๋ง กริ๋ง เด็กก็จะยิ่งบังเกิดความสนใจยิ่งขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.16 หุ่นเงา 
 ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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ภาพที่ 7.17 หุ่นเชิด 

ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/stick-puppets-for-shows-plays.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7. 18 หุ่นเงา 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/541206080196944435/ 
 

https://www.pinterest.com/pin/541206080196944435/
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ภาพที่ 7.19 หุ่นชัก 
 ที่มา : วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
จากการวิธีการเชิดหุ่นส าหรับครูดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง  

อายุ 5-6  ขวบ เป็นช่วงที่มีพัฒนาการเชิงจินตนาการสร้างสรรค์ค่อนข้างสูง จึงเป็นช่วงอายุที่
เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้เด็กๆเป็นผู้ทดลองเชิดหุ่นเล่นหุ่นประเภทต่างๆ  ซึ่งอาจจะท าได้ทั้งในหน่วย
การเรียนหรือเป็นกิจกรรมพิเศษแต่สิ่งที่ครูจะต้องค านึงอยู่เสมอคือการชี้แนะของครูจะต้องไม่พร่ า
เพรื่อ จนกลายเป็นเคี่ยวเข็ญ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เด็กๆหมดสนุกด้วยเหตุว่าบรรยากาศได้แปรเปลี่ยนจาก
การเล่นไปเป็นการเรียนที่เคร่งเครียด   โดยปกติแล้วด้วยพลังแห่งจินตนาการ เด็กๆ ส่วนใหญ่จะเล่น
หุ่นด้วยความเชื่อและความรู้สึกว่าหุ่นมีตัวตนและมีชีวิตจิตใจ เมื่อเล่นหุ่นเด็กๆ จะทุ่มเทชีวิตจิตใจ
ให้กับการเล่นอย่างเต็มที่ แต่ความอ่อนด้อยประสบการณ์อาจจะไม่สามารถท าให้แนบเนียน ถูกต้อง
และสมบูรณ์ได้  ครูอาจจะชี้แนะให้เขาสังเกตการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติของคนหรือสัตว์จริงๆ โดยไม่จ าเป็นต้องไปสาธิตการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้ด้วยการอธิบาย  
บรรยายให้ละเอียดลออและยืดยาวท าให้เกิดบรรยากาศที่น่าเบื่อหน่าย ครูพึงตระหนักไว้เสมอว่าการ
ให้เด็กเล่นหุ่นนั้นมิได้มีจุดประสงค์จะสร้างสรรค์นักเชิดหุ่นอาชีพการเชิดหุ่นเป็นเพียงกิจกรรมที่ครูจัด
ขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารและสร้างสรรค์ประสบการณ์ เพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง
ให้เป็นไปในวิถีทางท่ีพึงประสงค์ดังได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นเท่านั้น 
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สรุป 
หลักการเบื้องต้นในการเชิดหุ่นก็ คือ การรู้จักหุ่นประเภทต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการเชิดหุ่นแต่

ละครั้ง หุ่นแต่ละชนิดจะมีส่วนที่เคลื่อนไหวได้แตกต่างกันไป ครูจะต้องศึกษาว่าหุ่นที่ตนน ามาใช้นั้น
ต้องใช้อวัยวะส่วนใดเป็นส่วนที่ควบคุมการเชิด การเชิดหุ่นของแต่ละประเภทแม้จะดูคล้ายกัน แต่ถ้า
สังเกตให้ดีแต่ละคณะก็จะมีการเชิดหุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหุ่นแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
ทั้งในรูปลักษณะ การสร้าง และวิธีเชิดแสดง ซึ่งหุ่นเป็นการเลียนแบบของจริงทั้งรูปร่างหน้าตา         
ถ่ายทอดทั้งความรูสึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอเรื่องราวต่างๆที่มาจากหุ่น หุ่นจึงมี
ความส าคัญมากมาย โดยมี จุดเริ่มตน้จากการกระตุ้นเร้าความสนใจด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิต 
ช่วยส่งเสริมจิตนาการ  การกลาแสดงออกชักจูงให้ร่วมกิจกรรม  ช่วยปลูกฝังแนวความคิด  เป็นสื่อ
การเรียนทุก วิชาเพ่ือให้เกิดการเรียนรูอย่างสนุกสนานให้ความบันเทิงในการแสดงบนเวที การโฆษณา
หุ่นจึงเป็นสื่อที่ส่งจากความรู สึกความต้องการของผู้ ถ่ายทอดเพ่ือให้ถึงผู้รับการถ่ายทอดด้วย       
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ประโยชน์ของหุ่นสามารถบรรเทาความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเรียนรู้ การท างานต่างๆ หากเมื่อน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย        
เพ่ือพัฒนาความพร้อมและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท าให้เด็กสนใจและชักจูงให้ร่ วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยความสนุกสนาน เมื่อน าหุ่นประเภทต่างๆ มาประกอบการเล่านิทาน หุ่นจะเป็นสื่อที่
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเป็นอย่างดี หุ่นเป็นสื่อในการเรียนการ
สอน ที่มีบทบาทส าคัญต่อเด็กระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษา
เป็นอย่างมาก ควรแก่การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างหุ่นประเภทต่างๆ สามารถน าไปใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของเด็กๆ ต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 7 
 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัย   
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายหลักการเบื้องต้นในการเชิดของหุ่นพร้อมยกตัวอย่าง  
2. จงอธิบายวิธีการเชิดหุ่นประกอบการเล่านิทานและวิธีการน าไปใช้ในตารางด้านล่างนี้ 

 
ประเภท ประโยชน์ของหุ่น วิธีการน าไปใช้ 

1. หุ่นมือ ด้านความบันเทิง  

2 .หุ่นเชิด ด้านการศึกษา  

3. หุ่นกระบอก ด้านการบ าบัดรักษา  

4. หุ่นเงา ด้านสังคม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การน าหุ่นมาใช้กับเด็กปฐมวัย  

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ สามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถประดิษฐ์หุ่นได้ 
2. สามารถออกแบบเวทีเพ่ือใช้จัดแสดงละครหุ่นได้ 
3. สามารถน าหุ่นมาใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 

เนื้อหาสาระ 

1. การจัดท าเวที 
2. ผ้าม่าน 
3. ฉาก 
4. เสียง 
5. เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น 
6. บทสรุป 
7. ค าถามท้ายบท 

8. หนังสืออ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายน าเนื้อหาสาระส าคัญการจัดท าเวที ผ้าม่าน ฉาก เสียง เทคนิคและวิธีการเล่า 
นิทานประกอบหุ่น อภิปรายแสดงความคิดเห็น ด้วย Microsoft Power Point 

2. บรรยายเทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น ศึกษาตัวอย่างหุ่น หุ่นทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และอภิปรายซักถามร่วมกันเกีย่วกับการเชิดหุ่นในสถานการณ์ต่างๆ 

3. ชมวีดีทัศน์การจัดท าเวทีที่ใช้แสดงละครหุ่นในประเทศต่างๆ เช่น ละครหุ่นกระบอกน้ า 
ประเทศเวียดนาม การแสดงละครหุ่น บันรากุ ของประเทศญี่ปุ่น 

4. ชมวีดีทัศน์การเชิดหุ่นในประเทศต่างๆ และวิธีการเชิดการเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์ 
ประกอบการเล่า 

5. นักศึกษาผลิตหุ่นประเภทต่างๆ และออกแบบโรงละครเพ่ือใช้ในการแสดง 
6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติเล่านิทานโดยใช้หุ่นประกอบการเล่านิทานที่ผลิตขึ้น 
7. ค าถามท้ายบท 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ 

1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
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2. ตัวอย่างหุ่นประเภทต่าง ๆ เชน่ หุ่นมือถุงกระดาษ หุ่นมือถุงมือ หุ่นมือถุงเท้า และ       
หุ่นนิ้วมือ เป็นต้น 

3. วีดีทัศน์การจัดท าเวทีที่ใช้แสดงละครหุ่นในประเทศต่างๆ เช่น ละครหุ่นกระบอกน้ า 
ประเทศเวียดนาม การแสดงละครหุ่น บันรากุ ของประเทศญี่ปุ่น 

4. วีดีทัศน์การเชิดหุ่นในประเทศต่างๆ และวิธีการเชิดการเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์ 
ประกอบการเล่า 

5. ต ารา วารสาร บทความต่างประเทศเกี่ยวกับหุ่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซด์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เว็บไซด์ The Creativity Institute, Inc. All rights reserved. 
3. www.incredibleyears.com 
4. www.bangkokstudy.net  
5. www.hedlomnews.com 
6. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ห้องสมุดประชาชน  

 

การวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ การประเมินผล 

1.สามารถอธิบายหลักการ
เบื้องต้นในการเชิดของหุ่นได้ 
2.สามารถสาธิตการเชิดหุ่นแต่
ละประเภทได้ 
3.วิเคราะห์และบอกประโยชน์
ของหุ่นแต่ละประเภทให้
เหมาะกับเด็กปฐมวัยแต่ละ
ช่วงวัยได้ 

1.สังเกตการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
2. ผลงานการสาธิตการเชิดหุ่น
แต่ละประเภทได้ 
3.วิเคราะห์และบอกประโยชน์
ของหุ่นแต่ละประเภทให้เหมาะ
กับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.นักศึกษาเชิดหุ่น
ประกอบการเล่านิทาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ได้ 
2. นักศึกษาสาธิตการเชิดหุ่น
แต่ละประเภทได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80% ได้ 
3.นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80%  

 

 

 

 

 

 

http://www.incredibleyears.com/
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บทที่  8 

การน าหุ่นมาใช้กับเด็กปฐมวัย 

 
บทน า 

หุ่นมือเป็นสื่อที่พัฒนาในด้านต่างๆ ไดเป็นอย่างดีไมว่าจะเป็นพัฒนาการทางกายที่ไดดูและ    
ฟังการเชิดหุ่นประกอบการพูดของผู้ อ่ืนท าให้มีการกวาด สายตามองการเชิดของผู้ใช้หุ่นประกอบ     
การพูด พัฒนาทางดา้นจิตใจอารมณ์ทัง้ผู้เชิดหุ่น ประกอบการพูดผู้ฟังและดูจะเกิดอารมณ์ร่วมไปตาม
เรื่องราวที่ผู้พูดไดใช้หุ่นประกอบการพูด พัฒนาการทางด้านสังคม ขณะที่มีการพูดโดยใช้หุ่นที่มีทั้ง     
ผู้พูดและผู้ฟังท าให้มีการรับฟังกัน ส่งเสริมการกลาแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีการรอคอย ฝึกการเป็น  
ผู้น าผู้ตาม พัฒนาการ ทางด้านสติปัญญา ขณะที่ผู้พูดไดใช้ความคิดขณะที่จะเรียบเรียงค าพูดออกมา     
ผูฟง ก็จะเกิดความรู้ ความจ า อาจมีขอ้สงสัยท าให้ต้องสอบถามเพ่ิมเติมการที่เด็กไดใช้ประสาทสัมผัส
ในการมอง ฟง สัมผัส นับเป็นการส่งเสริมธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่อยากรูอยากเห็นอยากส ารวจ  
สื่อ หุ่นมือ เป็นสื่อรูปธรรมที่สามารถจับต้องไดจึงนับเป็นการสนองตอบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย       
หุ่นมือจึงเป็นสื่อที่พัฒนาในด้านต่างๆ ไดเป็นอย่างดี ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสติปัญญา 
ในบทนี้จะกล่าวถึงการน าหุ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือช่วยให้
การเชิดหุ่นได้ผลดียิ่งขึ้น 

การจัดท าเวที 
ในการจัดการแสดงละครหุ่น การจัดสร้างเวทีและฉากประกอบการแสดงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่

จ าเป็นจะต้องจัดสร้างขึ้นให้เหมาะสม การสร้างโรงละครหุ่นหรือเวทีการแสดงหุ่นส าหรับเด็กๆ         
มีการจัดท าได้หลายแบบ โดยผู้จัดท าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวหุ่นที่ใช้ ผู้ชม สถานที่จัดแสดง
และสถานการณ์การแสด ซึ่งโดยทั่วๆ ไป แล้วการแสดงหุ่นจะแสดงกันทั้งในห้องเรียนและเว ที
กลางแจ้งที่มีผู้ชมหลากหลายการจัดท าโรงหุ่นในห้องเรียน   ควรจัดท าอย่างง่ายๆ โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับตัวหุ่นและวัยของผู้ชม ซึ่งการจัดท าโรงหุ่นสามารถจัดท าได้หลายแบบดังนี้   

สมทรง แสงแก้ว. (2528:270-273) ได้เสนอการจัดสร้างเวทีที่ใช้ส าหรับการแสดงละครหุ่น 
ดังนี้ 

1.  เวทีส าหรับเชิดหุ่น เวทีมี 2 ประเภท คือ 
1.1  เวทีที่ใช้แสดงถาวร (Permanent stage)  
ขนาดของเวทีขึ้นอยู่กับ ความสูงของผู้เชิดหุ่นจ านานผู้เชิดหุ่นและขนาดรูปร่างของ  

ผู้เชิดหุ่น ถ้าคนเชิดเพียงคนเดียว ใช้ขนาด 54x30 นิ้ว ถ้ามีคนเพ่ิมมากขึ้นก็เพ่ิมขนาดต่อไป เวทีถาวร
สามารถใช้ไม้อัด ใช้กล่องกระดาษ เช่น กล่องตู้เย็น เวทีควรแบ่งเป็น 2 ด้าน ผู้ดูจะได้ตื่นเต้น 
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ภาพที่ 8.1 ตัวอย่างด้านหน้าเวทีถาวรที่ใช้แสดงหุ่นมือ 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างด้านหลังเวทีถาวรที่ใช้แสดงหุ่นมือ 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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1.2  เวทีชั่วคราว (Flexible stage) สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ท าเวทีชั่วคราว 
ใช้ผ้า (Blanket Theater)  ขึงกับก าแพง ประตู หน้าต่าง ระหว่างต้นไม้หรือเสาใช้โต๊ะ (Table 
Theater)  ตั้งเป็นเวที  ใช้กล่อง (Box Theater)  เหมาะส าหรับการเชิดหุ่นที่มีตัวหุ่นไม่เกิน 2 ตัว    
ใช้ประตูหรือหน้าต่างเป็นเวที (Door Theater, Window Theater)  ใช้เก้าอ้ี (Armchair Theater)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 8.3  Make a Mini Puppet Theater Peep Box 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-

stages.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.4 PORTABLE and WEARABLE CARDBOARD STAGES 

 (Adult Help Required Possibly) 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-stages.html 
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ดวงเดือน สว่างแจ้ง (2536) ได้แบ่งเวทีส าหรับเชิดหุ่น เวทีมี 2 ประเภท คือ เวทีที่ใช้แสดง
ถาวร (Permanent stage) และเวทีชั่วคราว (Flexible stage) ซึ่งขนาดของเวทีขึ้นอยู่กับความสูง
ของผู้เชิดหุ่นจ านานผู้เชิดหุ่น และขนาดรูปร่างของผู้เชิดหุ่น ถ้าคนเชิดเพียงคนเดียว ใช้ขนาด 54x30 
นิ้ว  ถ้ามีคนเพ่ิมมากข้ึนก็เพ่ิมขนาดต่อไป 

1. เวทีถาวร สามารถใช้กล่องกระดาษ เช่น กล่องตู้เย็น กล่องทีวีขนาดใหญ่ เป็นต้น           
ใช้ไม้อัด เวทีควรแบ่งเป็น 2 ด้าน ผู้ดูจะได้ตื่นเต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 8.5 CARDBOARD CARTON PUPPET STAGE 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-stages.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.6  ตัวอย่างเวทีถาวรทีท่ ามาจากกล่องส าหรับการแสดงหุ่นเชิด 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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ภาพที่ 8.7 ตัวอย่างเวทีถาวรที่ท ามาจากกล่องส าหรับการแสดงหุ่นเงา 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเงา 
ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเชิด 

            ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ภาพที่ 8.10 ตัวอย่างเวทีถาวรส าหรับการแสดงหุ่นเชิด 

    ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
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2.  เวทีชั่วคราว สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ท าเวทีชั่วคราว 

2.1  ใช้ผ้าห่ม (Blanket Theater)  เรียกว่า โรงละครผ้าห่ม ใช้ขึงกับก าแพง ประตู 
หน้าต่าง ระหว่างต้นไม้หรือเสา  

 

 
ภาพที่ 8.11 Place two chairs side by side and cover the backs with a sheet or blanket.  

Hold the puppets above the chair backs. 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-stages.html 

 
โรงละครผ้าห่มสามารถประยุกต์โดยวางสองเก้าอ้ีไว้เคียงข้างกันและครอบด้านหลังด้วยแผ่น

หรือผ้าห่มจับตุ๊กตาเหนือเก้าอ้ี 
  2.2  ใช้โต๊ะ (Table Theater)  ตั้งเป็นเวที 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.12 Table Theater 

ที่มา : http://www.ana-white.com/2012/05/table-top-puppet-theater 

http://www.ana-white.com/2012/05/table-top-puppet-theater
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 Table Theater ตั้งเป็นเวทีโดยเปิดโต๊ะพับไว้ที่ขอบ เปิดขา 2 ข้างที่ติดกับพ้ืน ตะพดอยู่
ด้านหลังโต๊ะและจับหุ่นเหนือโต๊ะ 

 

 
 

ภาพที่ 8.13 Table Theater  
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-stages.html 

2.3  ใช้กล่อง (Box Theater)  เหมาะส าหรับการเชิดหุ่นที่มีตัวหุ่นไม่เกิน 2 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.14 Box Theater 
ที่มา : https://friendlymantis.com/shop/hand-made-theatre/musical-box-theater-

pinocchio-and-the-talking-cricket/ 
 

https://friendlymantis.com/shop/hand-made-theatre/musical-box-theater-pinocchio-and-the-talking-cricket/
https://friendlymantis.com/shop/hand-made-theatre/musical-box-theater-pinocchio-and-the-talking-cricket/
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ภาพที่ 8.15  Shoebox Shadow-Box Theater 
ที่มา : http://www.crayola.com.au/crafts/shoebox-shadowbox-theater-craft/ 

 
  2.4  ใช้ประตูหรือหน้าต่างเป็นเวที (Door Theater, Window Theater)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 8.16 Door Theater 

ที่มา : https://www.hammacher.com/product/73213 
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ภาพที่ 8.17 Door Theater 
http://www.hearthsong.com/doorway-puppet-theater.htm 

 
โรงละครหุ่นที่ตั้งขึ้นในประตูในไม่กี่วินาทีซึ่งแตกต่างจากขั้นตอนไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องมีพ้ืนที่

ว่างขนาดใหญ่และการชุมนุมท่ีต้องใช้เวลามาก ผลิตจากผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ที่มีความชุ่มชื้นไม่แพ้
กันโรงละครมีขั้นตอนการพับเก็บผ้าม่านทั้งด้านหน้าและด้านข้างและกระเป๋าใส่หลังด้านหลังสี่ชุด 
(หุ่นที่จ าหน่ายได้ด้านล่าง) โครงหลังที่โค้งงอและม่านสีด าให้ความรู้สึกของความลึกของเวที โรงละคร
ตั้งอยู่บนแกนที่สามารถปรับได้และสามารถขยายได้ถึง 28 ถึง 40 ประตู อาจจะท าความสะอาดจุด 
เก็บกระเป๋าสตริง อายุตั้งแต่ 6 ขึ้นไป น าเข้า 30 "กว้าง x 60" H. (5 1/2 lbs.) 
  2.5  ใช้เก้าอ้ี (Armchair Theater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.18 Place two chairs side by side and cover the backs with a sheet or blanket.  
Hold the puppets above the chair backs. 

ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/how-to-make-puppet-stages.html 
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ผ้าม่าน 

การจัดสร้างเวที มีองคป์ระกอบหลายๆอย่างเพ่ือจัดการแสดงให้สมบูรณ์ ผ้าม่านเป็นอุปกรณ์
ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องจัดท าขึ้นให้เหมาะสม ซึ่งผ้าม่านสามารถจัดท าได้หลายแบบดังนี้  

รัชนี แก่นวิชัย (2536 : 70-71)  ได้สรุปวิธีท าผ้าม่านโรงหุ่นประกอบการเล่านิทานสามารถ
ท าปลายแบบ ดังนี้ 

1. แบบรูดปิดด้านข้าง จับจีบม่านเว้นระยะการจีบให้ระยะห่างเท่ากัน เย็บห่วงติดม่าน ร้อย 
เข้ากับราวด้านบน ร้อยเชือกกับห่วงเริ่มจากซ้ายไปขวาและร้อยกลับมาอีกรอบหนึ่งจะกลายเป็นม่าน
รูดปิดด้านเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.19 ตัวอย่างม่านแบบที่ 1 แบบรูดปิดด้านข้าง 
ที่มา : http://thecheapluxury.com/2013/02/diy-shoebox-puppet-theater/ 

 
2. แบบดึงขึ้นด้านบน ตรึงม่านกับผ้าม่าน ร้อยเชือกผ่านห่วงลงมาเป็นระยะที่จะดึงม่าน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8.20 ตัวอย่างม่านแบบที่ 2 แบบดึงขึ้นด้านบน 
ที่มา : https://dukesandduchesses.com/a-puppet-theater/ 



246 
 

สุมาลี งามสมบัติ (2539 : 180-181 ; อ้างอิง จิระประภา บุญยนิตย์. 2522 : 71)  ได้จ าแนก
การท าผ้าม่านมี 2 แบบ คือ  

แบบที่ 1 ม่านแบบนี้เป็นม่านชนิดที่รูดเปิดด้านข้างโดยเย็บห่วงติดกับตัวม่านร้อยเข้ากับราว
ด้านบน ส่วนเชือกท่ีใช้รูดนั้นสอดเข้าในห่วงของตะปูควง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.21 ตัวอย่างม่านแบบที่ 1 แบบรูดปิดด้านข้าง 

ที่มา : http://thecheapluxury.com/2013/02/diy-shoebox-puppet-theater/ 
 

แบบที่ 2 ม่านละครแบบนี้เป็นแบบที่ดึงข้ึน โดยวิธีกลึงห่วงเข้ากับตัวม่านเป็นระยะและร้อย
เชือกผ่านปลายเชือกด้านท่ีติดม่านจะต้องเย็บติดกับชายม่านอย่างหนาแน่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.22 ตัวอย่างม่านแบบที่ 2 ม่านละครแบบนี้ที่ดึงขึ้น 

ที่มา : https://www.pinterest.com/explore/puppet-show/ 
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ฉาก 

ในการจัดการแสดงละครหุ่น นอกจากการจัดสร้างเวทีแล้ว ฉากประกอบการแสดงเป็น
อุปกรณ์ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องจัดสร้างขึ้นให้เหมาะสม มีการจัดท าฉากท าหลายแบบ ควรจัดท าอย่าง
ง่ายๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวหุ่นและวัยของผู้ชม ซ่ึงฉากสามารถจัดท าได้หลายแบบดังนี้ 
 รัชนี แก่นวิชัย (2536 : 71) ได้สรุปวิธีท าฉากโรงหุ่นประกอบการเล่านิทาน ดังนี้  

1. ฉากกระดาษ ท าด้วยกระดาษโปสเตอร์ วาภาพระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8.23 ฉากกระดาษ ท าด้วยกระดาษโปสเตอร์ วาภาพระบายสีให้สวยงาม 

ที่มา : https://pixabay.com/th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8.24  ฉากกระดาษท าวาภาพระบายสีให้สวยงาม 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

https://pixabay.com/th/
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2. ฉากตัดกระดาษสีปะติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.25  ฉากตัดกระดาษสีปะติด 

                     ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 
 

3. ฉากแขวน เป็นหลายขั้นเป็นลักษณะ 3 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.26 ฉากแขวน เป็นหลายขั้นเป็นลักษณะ 3 มิติ 

ที่มา : http://kids4god.tripod.com/ 
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ภาพที่ 8.27 ฉากแขวน เป็นหลายขั้นเป็นลักษณะ 3 มิติ 
ที่มา : http://crescentmoontheatre.blogspot.com/2013/06/15.html 

 
4. ฉากผ้าดิบ เป็นฉากท่ีวาดภาพระบายสี เขียนผ้าหรือสีโปสเตอร์ให้สวยงาม เช่น โรงละคร 

หุ่นกระบอกแบบดั้งเดิมที่ มัณฑะเลย์ พม่า ที่ท าฉากจากผ้าดิบ ซึ่งเป็นฉากที่วาดภาพระบายสี เขียน
ผ้าหรือสีโปสเตอร์ให้สวยงาม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ 8.28 Traditional puppet theatre at Mandalay Myanmar 

 ที่มา : http://www.alamy.com/stock-photo-traditional-puppet-theatre-at-mandalay-
myanmar-burma-17502139.html 
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ภาพที่ 8.29 PVC Puppet Theater with felt backdrop and velcro scenery 

ที่มา : https://cutesycrafts.com/2013/08/pvc-puppet-theater-tutorial.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.30 PVC Puppet Theater with felt backdrop and velcro scenery 

ที่มา : https://cutesycrafts.com/2013/08/pvc-puppet-theater-tutorial.html 
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เสียง 
จักรพันธุ์ โปษยกฤต.( 2550 ) ได้อธิบาย ในหนังสือ"หุ่นไทย"  ว่า วงดนตรีหรือวงปี่พาทย์ ที่

ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอก โดยมากนิยมปี่พาทย์เครื่องห้าเช่นเดียวกับการแสดงโขน ละครหุ่น         
พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วยเครื่องบรรเลงดังนี้ 

      ปี่ (ใน) 
                ระนาด (เอก) 
                ฆ้องวง (ใหญ่) 
                ตะโพน -  กลองแขก  
                กลองทัด 
ต่อมาในสมัยหลังได้เพ่ิมระนาดทุ้มเข้าไปอีก เพ่ือเป็นคู่ล้อคู่ขัดกับระนาดเอกในบางกรณีส่วน

ของพวกเครื่องหนังก็อาจจะเพ่ิมเปิงมางเข้าไปเพ่ือเป็นคู่เล่นกับตะโพน ส่วนเครื่องก ากับจังหวะ เช่น 
ฉิ่ง กรับ (อาจจะเป็นกรับพวง หรือกรับไม้ไผ่) จะต้องมีอยู่แล้วเป็นปรกติ ส่วนเครื่องดนตรีที่เป็น
สัญลักษณ์ส าคัญของการแสดงหุ่นกระบอกท่ีจะขาดไม่ได้ก็คือ 

        1. ซออู้ เป็นซอสองสาย กะโหลกซอท าด้วยกะลามะพร้าวขนาดใหญ่ที่ต้องพิถีพิถัน
เลือกกะลาตาเดียว ถ้าจะให้รูปกะโหลกสวยงามต้องดัดแต่งมาตั้งแต่มะพร้าวยังไม่แก่ด้านหลังกะโหลก
ซอมักเป็นลายฉลุโปร่ง เพ่ือให้เสียงซอดังกังวานไม่อับ คันชักท าด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียว เช่น ไม้ขิงชัน 
ไม้แดง สายคันชักท าด้วยหางม้าเหมือนเช่นซอทั่วไป ซออู้นี้มีเสียงทุ้มค่อนข้างเศร้าเหมาะแก่การสี
เคล้าไปกับการร้องเพลงหุ่นเป็นอย่างยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.31  ซออู้ 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc/2007/08/07/entry-1 
 
2. กลองต๊อก เป็นกลองจีนขนาดเล็กมีสองหน้า หน้าใหญ่กว้างประมาณ 8 นิ้ว หน้าเล็กกว้าง

ประมาณ 3 นิ้ว ใช้ไม้ตี 2 อันมีขนาดเล็กยาวประมาณ 10 นิ้ว ใช้ตีประกอบจังหวะไปพร้อมกับซออู้
และการขับร้อง 
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ภาพที่ 8.32 กลองต๊อก  
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc/2007/08/07/entry-1 

 
3. แต๋ว ท าด้วยทองบุหรือทองม้าก่อ มีลักษณะกลมแบนยกขอบเล็กน้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ประมาณ 4 นิ้ว ใช้ถือตีด้วยไม้เล็กยาวประมาณ 7-8 นิ้ว ใชต้ีล้อตีขัดไปกับกลองต๊อก  
นอกจากนี้ยังมี ม้าล่อ ล่อโก๊ะ หรือผ่าง ท าด้วยโลหะผสมพิเศษ มีลักษณะกลมแบนยกขอบ 

ประมาณหนึ่งนิ้ว มีขนาดเล็กสุดตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป ตรงขอบเจาะรูสองรูร้อยเชือกส าหรับถือหรือ
แขวน ตีด้วยไม้หัวหุ้มนวมหรือไม้หัวแข็ง ใช้ตียืนจังหวะหรือเล่นสลับกับกลองจีน ในกรณีที่มีการรบพุ่ง 
หรือเล่นสนุกสนาน ทั้งม้าล่อและกลองจีนนี้ไม่ใช่เครื่องดนตรีหลัก แต่อาจจะเพ่ิมพิเศษขึ้นเฉพาะ
โอกาสหรือเรื่องราวทื่ออกทางภาษาจีน เช่น เรื่องพระอภัยมณีตอน ศึกเก้าทัพ เป็นต้น 

  ดังนั้นในการบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงหุ่นกระบอก ก็เหมือนกับการแสดงละคร
ทุกอย่าง กล่าวคือ มีเพลงร้องสองชั้น ชั้นเดียว และเพลงร่าย และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลง
ประกอบกิริยาอาการ และบทบาทต่าง ๆ ของตัวหุ่น 

รัชนี แก่นวิชัย (2536 : 71) ได้สรุปการใช้เสียงประกอบโรงหุ่นในการเล่านิทานประกอบขึ้น
ด้วยเสียงหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. เสียงดนตรี ใช้กล่อมหรือสร้างบรรยากาศให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างฉากหนึ่งมายังอีก 
ฉากหนึ่ง 
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ภาพที่ 8.33 ส าเนียงเสียงขับร้องเพลงประกอบ “ละครหุ่นสาย” เรื่อง “สุดสาครฉบับจิ๋ว”    
ที่น้องๆ จากเครือข่าย โครงการหุ่นสายยี่สารจิ๊กกิ้ว อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, 2550 
 
2. เสียงพากย์ ในการแสดงหุ่น นอกจากผู้เชิดหุ่นจะร้องเพลงหุ่นเองแล้ว ยังต้องพูดบท 

เจรจาต่างๆแทนตัวหุ่นที่ตนก าลังเชิดอยู่โดยไม่ต้องมีคนคอยพากย์แทน หากหุ่นตัวพระที่คนเชิดเป็น
ผู้หญิงก็จะพูดด้วยเสียงคนเชิดที่เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับละครร าแต่ก่อน เว้นแต่ผู้เชิดที่เป็นผู้ชายมาจับ
เชิดหุ่นตัวนาง พอถึงบทเจรจาก็จะใช้ผู้หญิงพูดแทนเป็นตอนๆไป  คนพากย์ต้องสอดคล้องใส่อารมณ์
คล้อยตามเนื้อเรื่องละบุคลิกของตัวละครและสอดแทรกมุขตลกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.34 กิจกรรมละครหุ่นเงา โรงเรียนเพลินพัฒนา 

ที่มา : http://www.plearnpattana.ac.th/ 
 

 เสียงประกอบ ได้แก่ เสียงฝนตก ฟ้าร้อง สัตว์ร้อง ผู้พากย์อาจท าสียงเลียนเสียงจริงหรือ 
ใช้วิธีวัดเสียงจากของจริงมาด้วยเพื่อใช้ประกอบก็ได้ การท าเสียงประกอบท าได้ดังนี้  

ฝนตก - ใช้เมล็ดถั่วเขียวใส่กระป๋องสังกะสีประมาณ 1 ใน 3 แล้วเขย่า 
ฟ้าร้อง – ฟ้าผ่า – ใช้แผ่นสังกะสียาว 2 ฟุต กว้าง 1 ฟุต วางเคาะด้วยรองเท้ายาง 
รถไฟ – สอดเส้นลวดใต้ของบุหรี่ ใต้แผ่นตะก่ัว ชักเข้าชักออก 
ม้าเดิน – ใช้กะลามะพร้าวตัดครึ่งลูก เคาะบนแผ่นไม้  
จากการจัดท าเวทีในการจัดการแสดงละครหุ่นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  การจัดสร้างเวที    

มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญ ฉากสามารถจัดท าได้หลายแบบวัสดุที่
น ามาใช้สามารถประยุกต์จากวัสดุเหลือใช้ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทน เช่น กระดาษ ผ้า ไม้      
เป็นต้น ผ้าม่านสามารถท าได้มี 2 แบบ คือ แบบใช้ดึงและแบบรูด  เสียงที่ใช้ในการแสดงแบ่งออกเป็น 
เสียงดนตรี เสียงพากย์ และเสียงประกอบ องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ล้วนส าคัญต่อการแสดงซึ่งเป็น
อุปกรณ์ส าคัญท่ีจ าเป็นจะต้องจัดสร้างขึ้นให้เหมาะสม  
 

http://www.plearnpattana.ac.th/
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เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น 

สมทรง แสงแก้ว. (2528:270-273) เทคนิคการเล่านิทานประกอบหุ่น ถ้าผู้เล่ามีคนเดียวอาจ
ใช้เทปนิทานช่วยเพื่อเชิดหุ่นได้สะดวก หรือให้เด็กมีส่วนร่วมในการเชิดหุ่น ถ้าผู้เล่ามีหลายคนจะท าให้
การเล่านิทานประกอบหุ่นมีความสมบูรณ์  แต่ต้องมีการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีทั้งด้านเสียงการพากย์ 
การเชิดหุ่น ถ้าขลุกขลักจะท าให้ผู้ฟังเบื่อและหมดความสนใจไปในที่สุด 

1.  เวทีส าหรับเชิดหุ่น เวทีมี 2 ประเภท คือ 
1.1 เวทีที่ใช้แสดงถาวร (Permanent stage)  
ขนาดของเวทีขึ้นอยู่กับ ความสูงของผู้เชิดหุ่นจ านานผู้เชิดหุ่นและขนาดรูปร่างของ  

ผู้เชิดหุ่น ถ้าคนเชิดเพียงคนเดียว ใช้ขนาด 54x30 นิ้ว ถ้ามีคนเพ่ิมมากขึ้นก็เพ่ิมขนาดต่อไป เวทีถาวร
สามารถใช้ไม้อัด ใช้กล่องกระดาษ เช่น กล่องตู้เย็น เวทีควรแบ่งเป็น 2 ด้าน ผู้ดูจะได้ตื่นเต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.35 ภาพตัวอย่าง Behind the scenes of a puppet theatre,  

historical illlustration, about 1886 
ที่มา : http://www.alamy.com/stock-photo-behind-the-scenes-of-a-puppet-theatre-

historical-illlustration-about-36179265.html 
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ภาพที่ 8.36 ตัวอย่าง The London Marionette Theatre, Keystone View, mid 20th century 
ที่มา : http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-puppetry-in-britain/ 

 
2.  ดนตรีประกอบการเล่านิทาน ดนตรีจะท าให้การเล่านิทานมีรสชาติท าให้เด็กสนุกสนาน 

รู้จักจังหวะและมีทัศนคติที่ดีทางดนตรี ท าให้ไม่มีช่องว่างระหว่างการบรรยาย ผู้เล่านิทานสามารถใช้
เวลาคิดทบทวนความจ าในตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.37 การใช้ดนตรีประกอบการเล่านิทาน 
ที่มา : http://crescentmoontheatre.blogspot.com/2013/06/15.html 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-puppetry-in-britain/
http://crescentmoontheatre.blogspot.com/2013/06/15.html
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 3.  เชือกและสิ่งของต่างๆ ประกอบการเล่านิทาน การเล่านิทานโดยวิธีเชือกประกอบ มักจะ
พบเสมอในแถบเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา เช่น ที่เกาะฟิเจียนใช้เชือกประกอบการเล่านิทานด้วย    
บทสวด ที่ฮาวายก็ใช้เชือกประกอบการเล่านิทานเพ่ือช่วยความจ าในการแบ่งตอนการเล่า             
การใช้เชือกประกอบการเล่าจะท าให้เด็กผู้ฟังนิทานสนใจมายิ่งขึ้น และเกิดความพิศวง อยากจะฝึกหัด
ให้ใช้เชือกเป็นรูปต่าง ๆ ตามนอกจากจะใช้ฝึกสมาธิในการฟังนิทาน การใช้ภาษาแล้วยังได้ฝึ กทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมือ สายตาและการรู้จักสังเกตด้วยนอกจากใช้เชือก อาจใช้สิ่งของอ่ืนๆได้  เช่น       
นักเล่านิทานชาวญี่ปุ่นใช้พัด นักเล่านิทานชาวจีนใช้ไม้เท้า นักเล่านิทานแห่งแคว้นสิกขิมจะจ้างคน
คอยแสดงสิ่งของที่มีอยู่ในเรื่องพราหมณ์แห่งอินเดียใช้สิ่งของประกอบการเล่ามากมาย เช่น ปากกา 
เสื้อเชิ้ต แม้กระท่ังแมลงสาป เพ่ือจะท าเสียงหรือใช้เป็นตัวแทนสิ่งที่เขากล่าวถึงในนิทาน 
 4.  การแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน วิธีการเล่านิทานแบบนี้สิ้นเปลืองน้อยและได้ผลดี 
การแสดงท่าทางประกอบนี้อาจจะเป็นผู้เล่าแสดงเอง หรือให้เด็กผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยมาแสดงเด็กๆ    
จะชอบมาก การแสดงถ้าต้องการให้สมจริงสมจังอาจจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายที่พอจะหาได้
โดยไม่ต้องลงทุนสูงมาประกอบ ดังเช่น 
  4.1  ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดสวมเป็นตัวละครโดยใช้เศษกระดาษสี มาตกแต่ง
ให้สมจริง เช่น ท าเป็นตัวอินเดียนแดง นก ไก่ ฯลฯ  
  4.2  ใช้ใบไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ ตามเนื้อเรื่อง เช่น นิทานพูดถึงต้นไม้ใหญ่หรือร่มหรือไม้
เท้า ฯลฯ 
  4.3  ใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ตามเนื้อเรื่อง (ถ้าสามารถหาได้โดยไม่ต้องลงทุน) เช่น 
แสดงเป็นแม่ค้า-พ่อค้าอาจจะหา หมวก งอบ ได้ง่ายในท้องถิ่นหรือถ้าโรงเรียนมีเสื้อผ้าส าหรับใช้แสดง
ของหมวดพัฒนาบุคลิกภาพอาจจะขอยืมมาใช้ เช่น ชุดกระต่าย ชุดนก ฯลฯ 
 5.  การใช้นิ้วมือประดิษฐ์เป็นตัวละครการเล่านิทานโดยใช้นิ้วมือประดิษฐ์เป็นตัวละคร นิ้วมือ
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องประกอบการเล่านิทานได้สนุกสนานไม่แพ้อุปกรณ์อ่ืนและประหยัด 
สามารถใช้ได้ทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่และช่วยฝึกความคิดให้เด็กรู้จักสังเกตธรรมชาติและ
รูปทรงภายนอกของสิ่งต่างๆ ท าให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้นิ้วมือประกอบการเล่ านิทาน
และยังเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อนิ้วมือแข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.38 ตัวอย่าง Finger cap puppets 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/finger-puppets-from-gloves.html 
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ภาพที่ 8.39 Fist cap puppets 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/finger-puppets-from-gloves.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8.40 Thumb Bible Puppets 
ที่มา : http://www.artistshelpingchildren.org/thumb-puppets-for-bible-school.html 

 
การใช้นิ้วมือประดิษฐ์เป็นตัวละครการเล่านิทาน จะเป็นเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ

ท าหุ่นมือ สามารถวาดลงบนมือ ดูจะสนุกสนานมาก ๆ เพ่ือให้หุ่นพูดโดยเลื่อนนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้น
และลง 
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 6.  กระดาษพับเป็นรูปต่าง ๆ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานและท าให้เด็ก
เพลิดเพลินในขณะฟังนิทานและได้สนุกกับการหัดพับเป็นรูปสัตว์ สิ่งของตามเนื้อเรื่องในนิทานโดยใช้
กระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญที่ไม่ใช้แล้ว 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการพับเรือ 

 
 

ภาพที่ 4.41  ตัวอย่างพับกระดาษ 
ที่มา : http://weclipart.com/folded+newspaper+clipart 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.42  ตัวอย่างนิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ 
เรื่อง “เรือส าเภา” 

ที่มา :  วรัญญา ศรีบัว,  2560 

http://weclipart.com/folded+newspaper+clipart
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7.  การเล่านิทานโดยใช้สื่อที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันวัสดุสิ่งของต่างที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน อาจ
น ามาดัดแปลงให้เข้ากับเนื้อเรื่องนิทานที่จะเล่า ท าให้ประหยัดไม่ต้องลงทุนใหม่ เช่น ตะกร้า ตุ๊กตา 
ใบไม้ เสื้อผ้า หลอดไฟ ฯลฯ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8.43 ตัวอย่างการน าเอาหลอดไฟมาใช้ในละครหุ่นเงา 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/541206080196944435/ 

 
จิระประภา บุณยนิตย์ ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551 : 53-58) กล่าวถึง 

ศิลปะการเล่านิทาน พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เสียงของผู้เล่า ผู้เล่าต้องใช้เสียงตัวเอง ให้ได้ตามจุดประสงค์ เสียงชัดเจน ระดับเสียงและ 

จังหวะเหมาะสมตามท้องเรื่อง 
2. ท่าทางของผู้เล่า การท่าทางเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ควรท าเพียงเล็กน้อย เพียงเพ่ือให้เด็กเกิด 

มโนภาพ ไม่ควรเป็นการแสดงที่จริงจัง 
3. จังหวะการพูด จะพูดช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องที่เล่า จังหวะการ 

พูด จ าท าให้นิทานน่าสนใจ ช่องว่างระหว่างการพูดท าให้เด็กใจจดจ่อต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น 
4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของผู้เล่า เพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องด าเนินไปอย่างไร ผู้เล่า 

ควรจ าเนื้อเรื่องในนิทานให้ได้ 
5. การใช้สายตาทอดไปที่เด็ก เพ่ือจะได้เห็นความรู้สึกของผู้เล่าที่ฉายออกมาทางดวงตา  

เวลาฟังนิทาน สายตาเด็กจะจับจ้องอยู่ที่ผู้เล่า 
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6. การใช้ค าถาม ถามขณะเล่า เพ่ือดึงความสนใจของเด็ก หลังจากท่ีเล่ามาระยะหนึ่ง 
7. ใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน อาจเป็นการวาดภาพ ใช้ภาพประกอบ ใช้หุ่น หรือตุ๊กตา 

ประกอบจะท าให้บรรยากาศในการเล่านิทานสนุกสนานน่าสนใจยิ่งขึ้น 
เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่นดังที่ได้กล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ว่า เทคนิคและ

วิธีการเล่านิทานประกอบหุ่นสื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทานนี้มีมากมายหลายชนิดแต่ข้อส าคัญก่อนที่
จะน าไปใช้ต้องเตรียมพร้อมให้สื่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสื่อ เช่น ถ้าใช้เพลง
โดยอัดเทปมาเครื่องเล่นเทปต้องพร้อมอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือโรงหุ่นต้องไม่ช ารุด  หรือราวส าหรับ
แขวนภาพที่หนีบภาพต้องเตรียมพร้อม  นอกจากนี้ผู้เล่าต้องฝึกซ้อมเตรียมตัวมาล่วงหน้าทุกครั้ง  ไม่
ประมาทว่าเป็นเรื่องท่ีเคยเล่ามาแล้วเป็นอันขาด 
 

สรุป 

ละครหุ่นเป็นการแสดงที่ใช้หุ่นมือเป็นตัวละคร ด าเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ถือว่าเป็น
ศิลปะการแสดงอีกแขนงหนึ่ง ที่มีเสน่ห์และสมควรแก่การอนุรักษ์ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงละครเพ่ือ
สร้างความสนุกสนานเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน ผ่านการ
แสดงละคร  การน าหุ่นไปใช้กับเด็กปฐมวัยในการประกอบการเรียนการสอนของครู ซึ่งหุ่นเป็นสื่อการ
สอนที่วิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชิดหุ่นซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ
จะช่วยให้การเชิดหุ่นได้ผลดี คือ การจัดสร้างเวทีถาวร และเวทีแบบชั่วคราว ซ่ึงมีองค์ประกอบหลายๆ
อย่างที่ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญ ฉากสามารถจัดท าได้หลายแบบ วัสดุที่น ามาใช้สามารถประยุกต์
จากวัสดุเหลือใช้ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทน เช่น กระดาษ กล่อง ผ้า ไม้อัด เป็นต้น ผ้าม่าน
สามารถท าได้มี 2 แบบ คือ แบบใช้ดึงด้านบน และแบบรูดด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้เชิด  เสียงที่ใช้ในการแสดงแบ่งออกเป็น เสียงดนตรี เสียงพากย์ และเสียงประกอบ           
ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ล้วนส าคัญต่อการแสดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จ าเป็นจะต้อง
จัดสร้างขึ้นให้เหมาะสม  เวทีการแสดงหุ่นจะต้องมีบริเวณส าหรับการตั้งฉากให้ผู้ชมมองเห็นได้ถนัด
ชัดเจนจากทุกมุม ส่วนม่านใช้เป็นฉากเปิดปิดเพ่ือสื่อสารให้ผู้ชมมองเห็นได้ชัดเจนจากทุกมุมมอง   
ฉาก คือ พ้ืนหลังรองรับตัวหุ่นที่เชิดเคลื่อนไหวไปมาอย่างสอดรับกัน ท าให้เรื่องราวสมจริงสมจังยิ่งขึ้น 
เสียงที่ใช้ประกอบการเชิด คือ เสียงพากย์และเสียงดนตรีประกอบการแสดงเพ่ือเพ่ิมรสชาติและสร้าง
บรรยากาศในการชมหุ่นเชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่นสื่อที่ใช้
ประกอบการเล่านิทานนี้มีมากมายหลายชนิดแต่ข้อส าคัญก่อนที่จะน าไปใช้ต้องเตรียมพร้อมให้สื่ออยู่
ในสภาพเรียบร้อย และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบสื่อ 
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ค าถามท้ายบทที่ 8 

 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจนบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัย       
หลักวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายในการจัดท าเวทีชั่วคราวส าหรับการแสดงหุ่นมือ สามารถท าจากวัสดุอะไรบ้าง 
2. จงสรุปสาระส าคัญเวทีส าหรับการแสดงหุ่นเงา พอสังเขป 
3. จงสรุปเทคนิคและวิธีการเล่านิทานประกอบหุ่น ดังต่อไปนี้ 

3.1 หุ่นถุงมือ 
3.2 หุ่นนิ้วมือ 
3.3 หุ่นชักสายเชิด 
3.4 หุ่นเงา 
3.5 หุ่นถุงกระดาษ 
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